
Електронний інформаційний бюлетень 

м. Львів, вул. Залізнична, 16, 2-й пов., тел.ф. +38 (032) 294-84-03, 

+38 (032) 239-26-26, (067) 803-60-32 e-mail: lvivagri@gmail.com  

Громадська організація 

 «Львівська аграрна 

палата» 

Гранти ЄББР малим та 

середнім підприємствам України                                    

стор.15 

 Департамент  

агропромислового розвитку  

Львівської обласної  

державної адміністрації 

 Форум місцевого самоврядування  

 стор. 3 
 

Стратегія розвитку кооперативного 

руху:  від  минулого до сучасного    стор.18 

Загальні збори членів кооперативного 

об’єднання “Рiвноправність”  

на Львівщині                             стор.17 

Картопля – акценти сезону 

2015 року                       стор. 23 

Культурне пасовище – запорука 

виробництва дешевого молока     стор.26 



березень, 2015 / №5 (5) 2 

Моніторинг цін……………………………………………………………………...……..с.41 

Економіка без кредиту – все одно, що тіло без  

душі – Володимир Сидоровський………………………………………….…………....с.32 

Бельгієць створив агробізнес в Україні  і не дав за п’ять років 

 жодного хабара……………………………………………………………………………с.8 

Сучасна лабораторія – важлива  передумова конкурентних переваг 

виробників  Львівщини на ринках ЄС………………………....………………..........с.31 

 Зміни в пенсійній сфері…………………………………………………………...с.13 

Форум місцевого самоврядування……………….……………..…….…..…..………с.3 

Фермери зможуть брати п’ятирічні безвідсоткові кредити 

 на сільгосптехніку…………………………………………………..…………….с.6 

Створення сімейних ферм та локальних ринків усуне посередників  

i збільшить доходи виробників……….…….…………………………………………..с.7 

Pегіональнa нарадa з питань підготовки та проведення комплексу  

весняно-польових  робіт………………………………………………………………….с.4 

Робоча зустріч з аграріями  регіону………....…..………………….….….………с.5 

Новий порядок обчислення  єдиного соціального внеску………………………..с.11 

Військовий збір: зміни в порядку сплати з 13 березня 2015 року……..………с.10 

Допомога по безробіттю: умови, розмір та тривалість виплати……..……с.12 

 Гранти ЄББР  малим та середнім підприємствам України……….… ……....с.15 

У Держземагентстві Львівщини відкрито «Єдине вікно»  

для обслуговування учасників АТО…………………...............................................с.16 

Загальні збори членів кооперативного об’єднання “Рiвноправність”  

на Львівщині…………………………………………….……………………………….….с.17 

Стратегія розвитку кооперативного руху:  від  минулого до сучасного….....с.18 

Події на Львівщині………………………..………………………………………...………с.40 

Біопаливо та біогаз стають реаліями сьогоднішнього села………………........с.21 

Картопля – акценти сезону 2015 року…………………………………………….....с.23 

Культурне пасовище – запорука виробництва дешевого молока………..….....с.26 

Рекомендації щодо дотримання вимог техніки безпеки  

на весняно-польових робіт…………………………………………………………..….с.29 

Виставки та конференції в Україні та закордоном..….…………………...………..…с.38 



березень, 2015 / №5 (5) 3 

Форум місцевого самоврядування 

26-27 березня у Львові відбувся                          

ІІІ Всеукраїнський Форум місцевого 

самоврядування. Цей захід є платформою 

для обміну досвідом та обговорення 

актуальних проблем та перспектив у 

сфері місцевого самоврядування, 

підвищення ролі органів місцевого 

самоврядування у забезпеченні розвитку 

держави.  

     Протягом дводенної дискусії фахівці з усієї України і міжнародні експерти 

обговорили основні перешкоди, що стримують розвиток місцевого 

самоврядування в Україні за європейським зразком.  

     Вирішальним у реформі децентралізації цей рік, - назвав заступник 

міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України В’ячеслав Негода. Він розповів про основні ризики на 

шляху її реалізації. Зокрема, заступник міністра звернув увагу, що сьогодні 

можна говорити лише про часткову децентралізацію, адже для її цілісного 

впровадження необхідно внести зміни до Конституції України. «Ми не 

можемо передавати повноваження громадам, які не готові і не мають 

можливості їх виконувати. На цьому етапі ми закликаємо їх до об’єднання та 

поетапного впровадження реформи», - зазначив В. Негода. 

     Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка у своїй 

доповіді підкреслив, що основними перешкодами децентралізації є 

нефаховість і непрофесійність чиновників. 

     На форумі розглядалися питання пов’язані з реформуванням місцевого 

самоврядування та децентралізацією, податкова реформа та бюджетна 

децентралізація в Україні, муніципальна консолідація в Україні та інших 

європейських державах, реформа виборчого законодавства про місцеві 

вибори в Україні, місцевий розвиток в контексті муніципальної консолідації. 

Важлива увага приділена проблемам впровадження електронного врядування 

та розвитку інформаційних технологій, які мають забезпечити належне 

управління та якість життя мешканців. 

     За підсумками форуму учасники сформували резолюцію для подальшого 

скурування пропозицій до центральних органів законодавчої та виконавчої 

влади України.  
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Pегіональнa нарадa з питань підготовки та проведення 

комплексу весняно-польових робіт 
 28 березня на базі Інституту 

сільського господарства Карпатського 

регіону НААН у с. Оброшино під 

головуванням заступника міністра аграрної 

політики та продовольства України 

Володимира Лапи та президента 

Національної академії аграрних наук України 

Ярослава Гадзала проведено регіональну 

нараду щодо стану підготовки до проведення 

весняно-польових робіт у Західній Україні.     

    Перед початком наради Володимир Лапа спільно з в.о. першого заступника 

голови Львівської облдержадміністрації Ростиславом Замлинським відвідали 

фермерське господарство “Дрофа”, що займається вирощуванням індиків, а 

також молочне господарство “Кмітливість”. Зокрема, фермерське 

господарство “Кмітливість” є прикладом успішної реалізації проекту 

підтримки молочних господарств в Україні україно-данським проектом 

“Агро-Львів”. Фермер Михайло Кметик починав із трьох корів, а донори 

взяли на себе 40% витрат. За короткий період кількість поголів’я зросло до 

33 корів. Iз власниками ферм Володимир Лапа обговорив питання 

кредитування, компенсації банківських відсотків, проекти підтримки 

іноземними донорами. 

     Під час наради виробники з різних 

областей  висловили пропозиції 

стосовно реєстрації прав оренди на 

землю на місцевому рівні, оптимізації 

мережі насіннєвих станцій, забезпечення форвардних закупівель, а також 

можливостей підтримки малих та середніх товаровиробників.  

http://agrovolyn.com/admin/uploads/1427696173IMG_6346.JPG
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20 березня в районному Народному домі     

м. Стрия відбулася робоча зустріч              

в. о. першого заступника голови Львівської 

обласної державної адміністрації 

Ростислава Замлинського з аграрним 

активом, фермерами Стрийського, 

Миколаївського, Жидачівського, 

Дрогобицького та Сколівського районів.  

    У робочій зустрічі взяли участь голова Стрийської районної державної 

адміністрації Любомир Стадник та його заступник Володимир Мельник. Перед 

присутніми виступив директор департаменту агропромислового розвитку 

Львівської облдержадміністрації Осип Магур, який детально зупинився на 

питаннях Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового 

комплексу Львівської області. О.Магур доповів про мету програми - створення 

економічних та організаційних умов спрямованих на підвищення ефективності 

функціонування сільськогосподарських товаровиробників та переробних 

підприємств області, обсяг фінансування виділений на заходи програми у 2015 

році – 6,0 млн. грн. Також, керівник департаменту агропромислового розвитку 

запропонував на обговорення низку змін до заходів програми, які планується 

реалізувати у поточному році.  

     Під час зустрічі керівники  агроформувань та фермери порушили проблемні 

питання, зокрема щодо спрощених процедур укладання і реєстрації договорів 

оренди земельних ділянок, залучення в обробіток не витребуваних земельних 

паїв, реформування системи професійно-технічної освіти для потреб сільського 

господарства та інше. 

Джерело: Управління агропромислового розвитку Стрийської 

райдержадміністрації 

Робоча зустріч з аграріями регіону 

Великодній ярмарок у Львові 
 

     У Львівській області будуть проведені Великодні ярмарки, де люди зможуть 

придбати продукти за нижчими цінами. Зокрема, такий ярмарок проходитиме               

2-4 квітня на території ТОВ РСП “Шувар” (м. Львів, вул. Хуторівка, 4-Б). 

     Львівські товаровиробники запропонують покупцям широкий асортимент 

м'ясної та молочної продукції, яйця, рибу, борошно, цукор, мед, олію, овочі та 

фрукти, а також великодню випічку. 
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Фермери зможуть брати п’ятирічні безвідсоткові кредити 

 на сільгосптехніку 

     Програма підтримки агровиробників, 

закладена у державному бюджеті у розмірі              

300 млн. грн, дозволить фермерам брати 

безвідсоткові п`ятирічні кредити, зокрема на 

купівлю сільськогосподарської техніки. Про це 

повідомив Міністр аграрної політики та 

продовольства України Олексій Павленко.  

     «Закон України про держбюджет на 2015 рік передбачає фінансування 

кількох програм. Зокрема, щодо закупівлі техніки через НАК «Украгролізинг» 

– на 54 млн грн, надання кредитів фермерським господарствам – 25,6 млн грн і 

фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі – 300 млн грн, яка 

передбачає компенсацію відсотків за кредитами, взятими, зокрема на 

придбання сільгосптехніки, – сказав міністр. – Фермери зможуть отримати 

безвідсотковий кредит строком на 5 років, зокрема на купівлю 

сільськогосподарської техніки». 

     При цьому Павленко підкреслив, що попит на сільгосптехніку та 

запчастини до неї в Україні великий, однак можливості аграріїв істотно 

скоротилися на тлі різкої девальвації гривні. Вартість імпортної техніки, за 

словами міністра, зросла утричі, вартість вітчизняної техніки, в якій є частина 

імпортних складових, зросла удвічі. Втім, Мінагрополітики очікує, що у другій 

половині 2015 року почнеться зростання продажів сільгосптехніки. 

     «Адже для сільгосптоваровиробників це період проведення збирання 

ранніх зернових і зернобобових культур, можливість переглянути 

перспективні плани розвитку підприємств, зокрема у частині оновлення 

технічного парку»,  – зазначив міністр. 

     За даними Мінагрополітики, імпорт сільгосптехніки у 2014 році становив 

559 млн дол. США, що майже удвічі менше від показника 2013 року. Зокрема, 

в 2014 році було імпортовано 16,9 тис. тракторів на загальну суму 207,5 млн 

дол. США, 882 комбайна на 91 млн дол. США. 

 

 Джерело: Прес-служба Мінагрополітики  
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Створення сімейних ферм та локальних ринків усуне 

посередників i збільшить доходи виробників 

 Одним з голових завдань 

законопроектів про створення сімейних ферм 

та локальних продовольчих ринків є усунення 

посередників, через дії яких роздрібні ціни на 

продовольчу продукцію в декілька разів 

перевищують закупівельні. Про це повідомив 

заступник Міністра аграрної політики та 

продовольства України Володимир Лапа на 
                                                                                    

 

засіданні круглого столу з питань законодавчої підтримки сімейного 

фермерства. 

      Він зазначив, що за попередніми розрахунками, розвиток сімейних ферм до 

2025 року дозволить збільшити валове виробництво сільськогосподарської 

продукції на 10%. «Ця цифра говорить сама за себе. Зі свого боку 

Міністерство зробить все, щоби необхідні для цього кроки були пройдені у 

найкоротші терміни. Прагнемо, щоби в кожному населеному пункті було хоча 

б 1-3 сімейних ферми. Якщо ми досягнемо цієї мети, село буде жити», — 

сказав Володимир Лапа. 

     Говорячи про законодавче забезпечення розвитку сімейних форм, він 

нагадав, що перше читання вже пройшов законопроект № 1599, який 

передбачає створення таких форм господарювання. Також зареєстрований 

законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо поширення на 

сімейні ферми дії 4 групи платників єдиного податку. «Таким чином, через 

легалізацію та доручення до преференційного податкового режиму ми 

створюємо сприятливі умови для розвитку сільського господарства», –

зазначив заступник Міністра. 

     На черзі також прийняття нової редакції Закону України про державну 

підтримку аграріїв та законопроект про створення локальних аграрних ринків, 

який дозволить сімейним фермерам мати прямий доступ до кінцевого 

споживача та встановлювати ринкові ціни на свою продукцію. 

     «Мінагрополітики працює над забезпеченням ринкових умов і спрощених 

процедур контролю безпечності продукції. Це вимагатиме від виробника 

великої відповідальності за якість. Ми не хочемо забороняти, а прагнемо 

створити умови для виходу аграріїв на організовані ринки», – підкреслив 

Володимир Лапа. 
 

 Джерело: Прес-служба Мінагрополітики  
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     “Я  приїхав в Україну 15 років тому, нічого не знаючи про неї. Один з моїх 

бельгійських колег розповідав, що це країна з великим потенціалом і народом, 

який прагне до соціального та економічного розвитку”, – розповідає бельгієць. 

“Тут стільки вільної землі! Не розумів, чому її не обробляють, чому поля стоять 

порожніми. Дивувався: люди мають стільки чорноземів і скаржаться на 

безгрошів’я. Залишатися тут не планував. З двома бельгійцями став інвестором 

в одному підприємстві в Зборівському районі на Тернопільщині. Воно 

збанкрутувало через шість місяців – прокуратура, податкова закрили його. Я 

втратив 150 тисяч євро. І  вирішив будь-що-будь відпрацювати їх”. 

     Для своїх планів Вілем вибрав Мостиський район Львівської області, тому 

що його природа і рельєф схожі на його батьківщину. Підприємець вирішив 

розводити кіз, бо помітив, що в Україні це незайнята ніша. Разом з дружиною, 

українкою Марією Хом’як, створив фермерське господарство “Шеврет” у селі 

Романків Мостиського району Львівської області.  “Шеврет” по-французьки 

означає “коза”. Це козяча ферма на 600 голів з майстернею по виробництву 

сирів і переробки молока.  

    Бельгійцю вдалося побороти корупційну схему українського бізнесу. “Мені 

говорили: у нас так прийнято. І вимагали хабара. Я відповів: Не буду 

давати. Приїхала санстанція. Я подаю запит, щоб прислали докладну 

інструкцію, що і як має бути, а на моєму підприємстві не так. У них немає 

інструкції. З пожежними поїхав на сусідню ферму – щоб показали, що там є 

такого, чого не вистачає мені. За п’ять років не дав жодного хабара”, –  

розповідає він. 

     На цьому боротьба бельгійця з українською системою не закінчується: “В 

Україні не було стандарту для козячого питного молока. Їздив до міністра 

сільського господарства. Змусив чиновників створити 

держстандарт. Півтора роки готували”. 

 
 

 

Бельгієць створив агробізнес в Україні  

і не дав за п’ять років жодного хабара 

 Бернар Вілем приїхав в Україну в 

1999 році в якості консультант 

інвестиційного проекту. Зараз є 

консультантом і торговим 

представником близько 10 французьких 

фірм в галузі сільського господарства. 
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     Господарство Вілема орендує 100 га землі, наймає 20 працівників. Його 

сім’я проживає в орендованій квартирі у Львові. Власне житло потребує 

ремонту.  “Мені на життя треба дуже мало. Купую хіба що вино, пиво, хліб, 

масло. Решта намагаюся їсти своє. Воду до Львова везу з колодязя в 

Дмитровичах”, – говорить він. 

     У село Вілем їздить на Ford Focus, машині 12 років.  “Коли з‘вляться гроші, 

спочатку трактор куплю, а потім машину ”. 

      При цьому основний заробіток він одержує не з ферми, а за рахунок 

бізнес-консультування. У агробізнес ж вкладає кожен місяць 2-3 тисячі євро. 

“Літр нашого молоко в пляшечці коштує 25 гривень. Ціну сиру вважаємо від 

кількості молока. На кілограм потрібно сім літрів. Множимо і без навару 

продаємо. Є націнки на директора, менеджера, торгового представника”, –  

розкриває секрети бізнесу бельгієць. 

     Його сир і молоко не надходять в 

супермаркети, бо там немає відділів для 

фермерської натуральної продукції. “Продаю в 

окремі магазини, на замовлення. Влітку 

виробляємо 50 кілограмів продукції в день”, –  

говорить він. 

     Бернард скаржиться, що у селян молоко закуповують по 3 грн / літр, а в 

магазинах продають по 16 грн. “На ринку багато кефіру, тому що більшу 

частину молока, яке забирають в селах, на завод привозять скислим”, –  

зітхає бельгієць. 

     При цьому дрібним фермерам дуже складно знайти ринки збуту, зазначає 

бізнесмен: “Тут в 30 разів більше вимог від контролюючих органів, ніж у 

Франції ”. 

      “У більшості країн ЄС жити в селі – престижно. В Україні це додає 

клопоту. Буває, навіть аптеки немає”, – скаржиться бізнесмен. Але при 

цьому вважає, що тут більше можливостей почати щось нове : “На моїй 

батьківщині, щоб створити ферму, потрібно два покоління. Високі податки, 

землі дорожче вдвічі, робоча сила – в п’ять разів. А тут я майже створив 

ферму за п'ять років. Ще за кілька це буде прибуткова справа”. 

Джерело: www.europa-torgivlia.org.ua 
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Військовий збір: зміни в порядку сплати з 13 березня 2015 року 

      Законом України від 02 березня 2015 року                

№ 211-VIII, який набрав чинності 13 березня 2015 

року внесено зміни до порядку сплати військового 

збору. 

     Так, відповідно до пп.1.7 п.16.1 підрозділу 10 

розділу ХХ Податкового кодексу України (далі - 

ПКУ), будуть звільнятися від оподаткування

 збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до 

загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають 

оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, 

зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 пункту 

165.1 статті 1654 цього Кодексу. До доходів, які не будуть звільнятися від 

оподаткування військовим збором, належать: 

– сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що 

нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов'язання 

Національного банку України (підпункт 165.1.2 ПКУ); 

– дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій 

(часток, паїв), емітованих юридичною особою –  резидентом, що нараховує 

такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює 

пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді 

емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на 

сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (підпункт 165.1.18 ПКУ); 

– сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну 

сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані 

(виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 10 21 00 

згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом 

свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцінних металів, 

проданий Національному банку України (підпункт 165.1.25  ПКУ); 

– доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), 

пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за 

виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими 

нормами цього розділу (підпункт 165.1.51 ПКУ); 

– інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями 

Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, 

емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (підпункт 

165.1.52). 

 Джерело: ГУ Міндоходів у Львівській області   
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Новий порядок обчислення  

єдиного соціального внеску 

     Закон, зокрема, поширює новий порядок 

нарахування єдиного внеску на фізичних осіб, які 

забезпечують себе роботою самостійно. 

     Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до розділу VIII 

“Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 

(щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці)”. 

     Законодавчим актом з метою стимулювання легалізації доходів платниками 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

зменшено навантаження на фонд оплати праці шляхом запровадження 

коефіцієнту 0,4 до розміру єдиного внеску у 2015 році, та коефіцієнт 0,6 до 

розміру єдиного внеску у 2016 році, за умови: 

а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в 

звітному місяці збільшилась на 20 і більше відсотків у порівнянні з 

середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в 

розрахунку на одну застраховану особу; 

б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу 

в звітному місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну 

застраховану особу платника за 2014 рік; 

в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці не перевищує 200% 

середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014. Дана умова 

не застосовується до фізичних осіб, які забезпечують себе роботою 

самостійно, та фізичних осіб, які використовують працю інших осіб на умовах 

трудового договору (контракту). 

     Законом також визнано таким, що втратив чинність пункт 3 розділу ІІ 

“Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці”. 

Джерело: Верховна Рада України. 
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Допомога по безробіттю: умови,  

розмір та тривалість виплати 

     Допомога по безробіттю 

виплачується з 8 дня після реєстрації 

застрахованої особи в Державній 

службі зайнятості. 

      Міністерство праці та соціальної політики України у листі від 23.01.2015 р. 

№ ДЦ-01-465/0/6-15 зазначило, що застраховані особи, визнані в 

установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували 

реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий 

стаж менше 6 місяців мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному 

розмірі. 

     Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації 

застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. 

А для осіб, які були звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням 

без поважних причин та отримали статус безробітного, така виплата 

починається з 91-го календарного дня. 

     Розмір допомоги визначається у відсотках до їх середньої зарплати 

(доходу). Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю 

зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру: перші 90 

календарних днів – 100 %; протягом наступних 90 календарних днів – 80 %; 

надалі – 70 %. 

      Таким чином, особам, які звільнені з останнього місця роботи за згодою 

сторін, законодавчо передбачено скорочення тривалості виплати допомоги по 

безробіттю на 90 календарних днів, що означає, що загальна тривалість може 

становити 270 календарних днів протягом двох років і 630 календарних днів 

для осіб передпенсійного віку, і така виплата розпочнеться з 8 дня після 

реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості. 

 

Джерело:  “Дебет-Кредит”.  
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Зміни в пенсійній сфері, викликані затвердженням Закону України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

пенсійного забезпечення” від 02.03.2015 № 213 -VІІІ 

     Зміни, які запроваджені новим законом набувають чинностi з 1 квітня 2015 

року. Ці зміни будуть діяти тимчасово до 1 січня 2016 року і застосовуються 

пенсіонерам незалежно від дати призначення пенсії. 

       Зміни стосуються, зокрема, обмежень для виплати пенсій працюючим 

пенсіонерам, запровадження більш суворих вимог для новопризначених 

пільгових пенсій та пенсій за вислугу років. 

     1. Обмеження для виплати пенсій працюючим пенсіонерам 

     Характер обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам залежить 

насамперед від  конкретної роботи та займаної посади працюючого. Якщо 

людина працює на посадах, які дають право на призначення пенсії народного 

депутата, прокурорсько-слідчого працівника, судді та держслужбовця, будь-який 

вид пенсії в період цієї роботи не виплачується до звільнення з роботи. 

     Під час іншої роботи працюючий пенсіонер отримуватиме 85% призначеної 

пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, 

тобто 1423,50 грн. Це загальне правило, яке встановлено Законом № 213, але є і 

багато винятків. 

     Найбільш вагомим виключенням із загального правила є те, що жодні 

обмеження не будуть застосовані до найменш соціально захищених працюючих 

пенсіонерів, – тих, які отримують свої виплати в розмірі до 1423,50 грн. та 

працюють на звичайній роботі.  

     Незалежно від розміру та виду отримуваної пенсії, в період будь-якої роботи 

пенсійні обмеження оминуть наступні категорії громадян: 1) інвалідів І та ІІ груп 

усіх категорій; 2) інвалідів війни ІІІ групи; 3) учасників бойових дій всіх 

категорій; 4) членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців, які 

перелічені в пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» (не стосується дружин померлих інвалідів війни, 

учасників бойових дій та учасників війни, та інших членів сімей). 

     Також пенсійні обмеження не будуть застосуватися під час особливого 

періоду, який переживає наша держава, по відношенню до військовослужбовців, 

котрі проходять службу, до осіб, які займають посади у силових відомствах, до 

інших громадян, які приймають участь в АТО, охороні кордону, відбиття нападів 

та звільненні важливих об’єктів, тощо.  

     Є певні особливості і щодо виплати окремих видів пенсій за деякими 

спеціальними законами, але вони не стосуються вище перелічених пільгових 

категорій громадян. 
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     Зокрема, пенсії науковцям в період наукової роботи, державним службовцям, 

будуть виплачуватися в розмірі 85% пенсії призначеної на загальних підставах 

відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”.  

2. Запровадження нових вимог для новопризначених пільгових пенсій та 

пенсій за вислугу років. 

     Починаючи з 01.04.2015 р. внесені зміни до Закону України “Про пенсійне 

забезпечення” в частині встановлення нових умов для призначення  пільгових 

пенсій та пенсій за вислугу років щодо підвищення віку виходу на такі пенсії та 

збільшення загального і спеціального стажу роботи. В багатьох випадках такі 

умови будуть вводитися не одномоментно, а поетапно впродовж наступних 10-

ти років починаючи з 01.04.2015 p. 

     Пільгові пенсії. Насамперед поетапно збільшується на 5 років вік виходу на 

пільгову пенсію жінкам, які працювали в шкідливих і важких умовах 

виробництва по Списку № 1 (з 45 років до 50 років) і по Списку № 2 (з 50 

років до 55 років). При цьому, одномоментно з 01.04.2015 збільшується на 5 

років і тривалість загального стажу роботи, яка необхідна для призначення 

пільгових пенсій: по Списку № 1 – жінкам з 15 років до 20 років, чоловікам з 20 

років до 25 років; по Списку № 2 – жінкам з 20 років до 25 років, чоловікам з 25 

років до 30 років. Відрадно, що тривалість пільгового стажу по Списку № 1 і № 

2 залишається такою, яка була раніше. 

     Чоловікам з числа трактористів-машиністів у сільгоспвиробництві поетапно 

збільшується тривалість загального стажу роботи з 25 років до 30 років, при 
цьому 55-тирічний вік виходу на пенсію та тривалість пільгового стажу в 20 

років залишаються незмінними для призначення дострокової пенсії.  

     Жінкам з числа трактористів-машиністів поступово упродовж 10-ти років 

збільшується на 5 років вік виходу на пільгову пенсію (з 50 років до 55 років) та 

підвищується тривалість загального стажу з 20 років до 25 років, яка необхідна 

для призначення даного виду пенсії. 

     В аналогічному порядку плавно збільшується вік виходу на пільгову пенсію 

дояркам, свинаркам, а також жінкам, які працюють на тютюнозбиранні та в 

текстильному виробництві. При цьому, тривалість пільгового і загального стажу 
для призначення цих пенсій не зростає. 
     Пенсії за вислугу років. Характерною особливістю змін умов для 

призначення пенсій за вислугу років багатьом категоріям громадян є поетапне 

підвищення на 5 років раніше встановленого віку виходу на пенсію жінкам та 

поступове збільшення тривалості спеціального та загального стажу роботи. 

Так, пенсії за вислугу років працівникам закладів освіти, охорони здоров'я та 

соціального забезпечення будуть призначатися при поступовому підвищенні 

тривалості спеціального стажу з 25 до 30 років упродовж наступних 10 років. 

Джерело: Головне управління пенсійного фонду у Львівській області. 
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Гранти ЄББР  малим та середнім підприємствам України 

     ЄБРР,  власниками якого є 64 країни та дві міжнародні організації, 

підтримує розвиток ринкової економіки і демократії. Він надає грантову 

підтримку малому та середньому бізнесу в Україні з 2010 року. ЄБРР 

допомогає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які 

здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню 

фінансову допомогу) для часткової оплати послуг консультантів. 

Фінансування надає Європейський Союз та країни-донори.  

     Результати проектів, профінансованих ЄБРР, через рік після їх 

завершення: 25% українських малих і середніх підприємств збільшили  дохід 

на 62%, 22% – збільшили продуктивність на 41%, 15% – розширили 

асортимент продукції, 13% – залучили фінансування в середньому на 630 тис. 

євро кожне.  

     Вимоги для малих та середніх підприємств для отримання гранту: 

1) Штат - до 250 працівників; 2) Приватна власність, більше ніж 50% 

належить громадянам України; 3) Період діяльності підприємства не менше 

двох років;  4) Гарна ділова репутація; 5) Позитивна динаміка розвитку та 

потреба в залученні консультанта; 5) Сектори: всі, крім фінансового, 

страхового, тютюнового, ігрового, міцних алкогольних напоїв, військово-

промислового. 

     Гранти ЄБРР надаються на такі види консультацій: 

1) Стратегія; 2) Маркетинг; 3) Бізнес-планування; 4) Організаційна і 

операційна діяльність; 4) Впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій; 5) Інженерно-технічні рішення; 5) Впровадження стандартів серії 

ISO та інших галузевих стандартів; 6) Фінансовий аналіз та планування, 

перехід на МСФЗ; 7) Енергоефективність та екологічний менеджмент та ін. 

    Для отримання більш детальної інформації зв’яжіться з Групою 

підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні: 01133, м. Київ, вул. Немировича-

Данченка, 16, тел.: +38 044 277 1145, факс: +38 044 277 1160.  

   Консультативну інформацію можна отримати також у представництві 

ЄБРР у Львові : вул. Дудаєва, 20, тел.: +38 050 356 33 23. 

Джерело: Європейський банк реконструкції та розвитку 

     Європейський банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) пропонує гранти малим та 

середнім підприємствам для зростання їх 

бізнесу. 
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На Львівщині 624 учасники бойових дій, як віддяку від 

громад, отримали обіцяні земельні ділянки 

     Від початку реалізації соціальної ініціативи Держземагентства із 

забезпечення учасників антитерористичної операції на Сході країни до 

Головного управління та органів місцевого самоврядування Львівщини 

звернулось понад 3000 осіб, учасників АТО. 

     За весь період Держземагентством Львівщини забезпечено земельними 

ділянками для ведення садівництва, особистого селянського господарства, 

індивідуального дачного будівництва 598 осіб, ще 1037 осіб отримали дозвіл на 

розроблення проектів землеустрою та зараз виготовляють технічну 

документацію. Загалом з державної власності військовослужбовцям, 

працівникам підрозділів СБУ, МВС, МНС, добровольцям, що захищають 

Україну на Сході держави, передано 63,3 га земель (598 ділянок). Також, 

відмовлено 223 заявникам (причини: раніше скористались правом на 

приватизацію землі, помилки у поданих документах, відмова місцевих рад). 

     Також місцевими радами Львівщини прийнято 337 рішень щодо надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель і споруд для учасників АТО. Радами області 

передано у власність 26 таких земельних ділянок, загальною площею 2,9 га. 

Джерело: Державне агенство земельних ресурсів у Львівській області. 

У Держземагентстві Львівщини відкрито 

 «Єдине вікно» для обслуговування учасників АТО 

     Держземагентство Львівщини відкрило «Єдине вікно» для обслуговування 

учасників АТО.  

    «Рішення продиктовано суттєвим збільшенням кількості заяв, що подають 

учасники АТО на отримання земельних ділянок. Також «Єдине вікно» 

покращить якість обслуговування та пришвидшить терміни розгляду заяв, 

виділення земельних ділянок із земель державної власності для учасників АТО, 

обмежить коло чиновників, з якими контактують учасники АТО, до одного 

працівника. До того ж, це наш крок наперед, адже передбачаємо збільшення 

кількості військовослужбовців бажаючих отримати землю, зокрема у зв`язку з 

демобілізацією», – зазначає Степан Ярмус, начальник Головного управління 

Держземагентства у Львівській області. 

     «Єдине вікно» працюватиме щоденно, у робочі дні (Пн-Чт 9.00-17.00 год., Пт 

– 9.00-16.00 год., перерва з 13.00-14.00 год., Сб-Нд – вихідні дні), за адресою:                   

м. Львів, пр. В.Чорновола, 4, 10-ий поверх, к. 88. 

http://zem-lviv.gov.ua/archives/1166?print=print
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Загальні збори членів кооперативного об’єднання 

“Рiвноправність” на Львівщині 

     18 березня 2015 року на Львівщині відбулися загальні  збори  членів 

кооперативного  об'єднання  “Рiвноправність”. 

     Під час Загальних зборів заслухано звіт про діяльність кооперативного 

об’єднання за 2014 рік, який представив виконавчий директор ЛОО СОК 

“Рівноправність”,  Ігор Петришин. Під час доповіді, особливу увагу було 

приділено питанню розвитку мережі кооперативних молоко заготівельних 

пунктів протягом  2015 року, в рамках реалізації проекту «Розвиток 

молочного бізнесу в Україні». Ігор Петришин наголосив, що кооперативне 

об’єднання  диверсифікує діяльність і розширює перелік послуг, що 

надаються його членам, зокрема сільськогосподарським обладнанням: 

заготівля кормів, виробництво високоякісного сіна, технічна обробка ґрунтів 

тощо. 

     Інноваційну систему автоматизованого доїння на пасовищі представив 

Микола Шпек, дорадник з кормовиробництва ЛОО СОК 

«Рівноправність». Переваги запровадження системи доїння на 

організованому  пасовищі презентувала Марія Гулін – уповноважений 

представник в кооперативному об’єднанні СОК «Єдність - Л». 

     Директор Львівської аграрної дорадчої служби Іван Паньків, що є 

асоційованим членом кооперативного об’єднання, під час виступу звернув 

увагу присутніх уповноважених представників і запрошених щодо 

навчальних програм, які реалізують фахівці-дорадники для членів 

кооперативів з метою підвищення продуктивності тварин.  

     Слід зазначити, що на засіданні Загальних зборів кооперативного 

об’єднання були запрошені представники інших кооперативів Львівської і 

Івано-Франківської областей,  які виявили намір набути членства ЛОО СОК 

«Рівноправність» протягом 2015 року.    

     А вже 23 березня у рамках комітету 

Проекту “Розвиток молочного бізнесу в 

Україні” відбулося відвідування одного з 

кооперативів об’єднання  “Рівноправність” 

– СОК “Покрова” (Бродівський район), де 

відбулося урочисте відкриття молочарень у 

селах Ясенів та Заболотці. Незважаючи на 

складну економічну ситуацію, кооперативи 

на Львівщині  успішно розвиваються.  

Джерело: Львівська аграрна дорадча служба. 
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Стратегія розвитку кооперативного руху:  

від минулого до сучасного 

Андрій Доманський, директор  

ГО «Товариство «Сільський  

господар», доцент. 

     За неповних півтори століття селяни Галичини 

пережили декілька глибоких кризових періоди, 

пов’язані зі зміною суспільно-економічних, політичних 

та аграрних відносин, в тому числі земельних. Перший 

з них – в другій половині ХІХ століття, після революції 

1848 року, звільнення селян від панщини і розподілу поміщицьких земель. 

Потім були лихоліття двох світових воїн, колективізації і нарешті останній 

період – після суспільно-економічного та аграрного реформування на початку 

1990-х років ХХ століття. 

     За причинами кризових явищ, їх наслідками та шляхами їх подолання 

повчальний є перший пореформений період. Слід зауважити, що всі аграрні 

реформи за тисячолітню історію людства супроводжувались подрібненням 

великих поміщицьких, церковних і інших крупно масивних земель, але в 

більшості вони носили еволюційний характер. Реформа 1848 року була 

революційною. За нею селяни одержали землю з правом викупу, який був 

розрахований на десятки років. Але сподіваного чуда не сталося. Селяни не 

мали грошей на придбання основних засобів. Один кінь був на два – три 

двори. Довготермінові іпотечні позики з високими відсотками (12%) сприяли 

зростанню боржників, які, не маючи змоги сплатити позику грошима, 

віддавали землю. Наділи землі були дрібні, 279 тис. господарств або 42,6% 

володіли ділянками землі до 2-х га, а 243 тис. (37,2%) – від 2-х до 5-ти га. 

Малі ділянки землі, через смужжя, наявність малих ділянок в декількох місцях  

були бідою селянства. Товарного селянського господарства практично не було. 

Ринки заполонила імпортна продукція. За словами сучасників «огірки везли з 

Кракова, а хрін з Угорщини».  Іншою бідою селян було їхнє невміння 

самостійно вести господарку, фахова хліборобська неграмотність. Зросла 

еміграція. За період з 1890-го по 2013-й рік  із західно-українських земель 

емігрувало до 800 тис. осіб. На сезонні роботи до Прусії щорічно виїзджало  

до 75 тис. осіб. Села обезлюднювалися. Чи не є це все аналогією сьогодення, 

повторенням через століття тільки вже в іншу епоху, епоху індустріалізації, 

автоматизації, науково-технічного прогресу та інформаційних технологій. Але 

європейський вітер, що роздмухав полум’я перемін і викликав певну руїну з 

часом приніс енергію творення і будови. Із середини ХVІІІ століття в 

європейських країнах інтенсивно почали створюватися громадські організації, 

спілки, товариства. З їхньою діяльністю були знайомі малочислені, але 
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патріотично настроєні представники української інтелігенції, священники.      

В 1868 році виникла українська культурно-громадська організація «Просвіта», 

яка стала ініціатором інших громадських товариств. В 1899 році за 

ініціативою священників та прогресивної української  інтелігенції було 

засноване громадське товариство «Сільський господар», яке стало 

національним центром господарського життя українського селянства,  

піднесення агрономічної культури та професійної освіти. В 90-х роках ХІХ  -

го століття в Галичині з’являються перші кредитні кооперативи. В 1898 році у 

Львові виникає перший український кооперативний  союз – «Крайовий союз 

кредитовий»,  а в 1903 році вже було до сотні різних кооперативів, виникають 

споживчі кооперативи. В 1904 році постала перша українська молочарня в селі 

Завадів, яку очолив О. Нижанковський. У 1910 році постали перші 

кооперативи для збуту худоби. Виникли потужні кооперативні організації: 

«Центросоюз»,  «Центробанк» і «Маслосоюз», «Народна торгівля» і ін. 

організації. В 1935 році в Галичині існувало 3013 кооперативів, в яких 

нараховувалось 526 тис. членів. В товаристві «Сільський господар» в 1939 

році нараховувалось майже 160 тис. членів. Продукція українського селянства 

наповнювала не тільки місцевий ринок, але ї успішно конкурувала на 

закордонних ринках.  

     В розбудові спілчанського та кооперативного руху визначну роль зіграли            

Є. Олесницький, Є. Храпливий, К. Паньківський, І. Витанович, М. Луцький. 

Ю. Павликовський, М. Холєвчук, А. Романенко та інші діячі. 

     Досвід діяльності громадських організації: «Товариства «Сільський 

господар» та кооперативних організації, об‘єднаних в «Ревізійний союз 

українських кооперативів», які діяли в Галичині від початку ХХ століття і до 

1939 року та сучасний стан сільськогосподарського виробництва, 

економічного і соціального розвитку села, зубожіння його жителів дозволяють 

зробити висновки, що можуть бути основоположними при розробці стратегії 

розвитку кооперативного руху як одного із важливих чинників піднесення 

аграрного виробництва та розвитку сільських території.  

1. Успіх кооперації минулих років і перспективи її розвитку в теперішні часи є 

не тільки в економічних чинниках, але він тісно переплетений із сферою 

ідеології, державництва, патріотизму, культури, освіти, професійної 

підготовки, національних традицій, формуванням самоідентичності і 

самоповаги, християнської моралі, достоїнства. При товаристві «Сільський 

господар» діяла організаційна секція, в яку входили «Ревізійний союз 

кооперативів», «Центросоюз», «Маслосоюз», «Центробанк», «Народна 

торгівля», «Земельний банк іпотечний», «Товариство просвіта», «Рідна школа»  
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«Союз українок», «Українське технічне товариство». Всі ці організації діяли в 

тісному зв’язку, за єдиним виробленим планом, хоча організаційно були 

автономними і незалежними. Велика увага приділялась юнацтву, навчанню 

молоді і професійній підготовці сільських господарів. 

    Така ж координація громадських організацій та за участю органів місцевого 

самоврядування необхідна і на сучасному етапі.  

2. Досвід роботи громадських організацій «Сільський господар» і 

кооперативних організацій засвідчив, що ефективність їхньої  роботи може 

бути досягнута  лише    при  наявності професійних  спеціалістів і штатних 

організаційних структур. Спроба товариства «Сільський господар» працювати 

на громадських засадах закінчилась невдачею. В період перебування Галичини 

під Польщею основним джерелом фінансування стали кооперативи, які діяли в 

структурі «Сільського господаря», виконуючи спільну програму. 

     В сучасних умовах програма розбудови кооперативної мережі може бути 

забезпечена як за рахунок державної підтримки так і за рахунок місцевих 

бюджетів шляхом розробки конкретних конкурсних програм і проектів. 

3. Джерелом фінансової підтримки селян була кредитна кооперація. Вона може 

бути дієвою і в сучасних умовах, про що свідчить досвід  кредитної спілки 

«Вигода» Стрийського району Львівської області. 

4. Створення обслуговуючих кооперативів вимагає великого числа учасників. 

Цьому може сприяти очікувана адміністративна реформа з об‘єднанням 

сільських рад. В Україні, на Полтавщині є досвід створення районних 

кооперативних об‘єднань. 

5. У створенні кооперативної мережі вирішальна роль належить сільським 

громадам, сільським радам, в яких повинен бути відповідальний працівник з 

питань кооперації, який може працювати за сумісництвом. 

6. Велику роль в пропаганді кооперативного руху відіграють засоби масової 

інформації, до роботи в яких можуть бути залучені кращі фахівці, науковці, 

практики. 

7. Вимагає свого розв’язання цінова політика, її формування в єдиному 

ланцюзі «виробник – переробник – споживач». 
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Біопаливо та біогаз стають реаліями сьогоднішнього села 

      Все більше технологій передбачають задіяння 

полів та рослин для впровадження способів 

використання відновлювальних джерел енергії. Про 

варіант «вирощування» та отримання нової енергії 

йшлося 5 березня на Конференції «Біоенергетика як 

виклик часу» у рамках  проведення виставки 

«АгроТехніка-2015» у Львові. 

 Відкрив Конференцію вчений секретар Львівської філії УкрНДІПВТ імені  

Л. Погорілого Роман Войтович, а про «Енергетичний конвеєр» розповів Василь 

Думич. Розроблено проект виробництва енергії з біопалива в смт. Магерів, де 

знаходиться філія. Проведена оцінка можливостей місцевих потоків біосировини 

та потреби в енергії об’єктів соціальної сфери і виробничих підприємств, 

підібрані технології та технічні засоби для виробництва і використання біопалива 

та обґрунтована ефективність впровадження проекту. Передбачено використання 

лісових відходів, соломи та енергетичних культур. Мають досвід вирощування та 

обробітку енергетичної верби, міскантусу та світчграсу. 

Способом заробітку в селі може і повинен 

стати «Енергетичний кооператив». Таку 

презентацію показав Василь Прусак (Центр 

енергозбереження). Кооперативи можуть 

розвиватися в кількох напрямках: збір, переробка 

і постачання на місцеву котельню відходів 

деревини, в т.ч., вирощування енергетичних 

рослин. Цікавим є кооператив для спільного Міскантусосаджальна машина 

виробництва сонячної електроенергії за допомогою фотопанелей, розміщених 

на дахах учасників кооперативу – економиться площа, не потрібні додаткові 

лінії і трансформатори. Готують практичні навики роботи з відновлювальною 

енергією в Аграрному коледжі міста Стрия. Про це розповіла Надія Кушней, 

керівник лабораторії. Є у них зроблені самостійно сонячні повітряні та водяні 

колектори, освітлення території за допомогою світлодіодів від фотопанелей. 

Приглядаються до використання каналізаційного колектора для отримання 

теплової енергії. 

       Олег Станицький (підприємство «Екост») має 

досвід встановлення 40 кВт сонячної електростанції 

у фермерському господарстві, що було 

продемонстровано в презентації. 
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     Практичні способи використання сонця для просушування будинків та 

ефективної вентиляції продемонстрував Михайло Когут. Є у нього і сонячні 

сушки для яблук, трав та грибів. 
     Ігор Кліменков презентував роботу складу біопалива у Львові. Тут є брикети і 

пелети, які мають нормативні характеристики теплотворної здатності і є чудовим 

сухим паливом. 

      Багато запитань та обговорень було при 

розгляді питання “Біодобриво: як організувати 

власне виробництво на основі біогазу і покращити 

врожайність поля та отримати додаткову енергію” 

від ГО “Ресурси рідної землі”. Розроблений і чекає 

на своїх замовників комплекс утилізації гною та 

рослинних залишків, щоб отримувати якісне 

органічне добриво і частково газ.  

     Учасникам конференції були продемонстровані фото з дослідної ділянки, де 

підсипана біодобривом кукурудза практично вдвічі вища за сусідні рослини 

     Активно провів презентацію професор Іван 

Войтович, який вже 20 років навчає студентів 

Національного лісотехнічного університету 

України отримувати біогаз в своїй простій, але 

ефективній лабораторній установці. 

    

 Всі учасники Конференції є активними потенційними учасниками 

створюваного Кластеру відновлювальної енергії Львівщини.  

Василь Прусак, Координатор проекту Центр енергозбереження 
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Картопля – акценти сезону 2015 року. 

Інформація та поради дрібним і середнім виробникам товарної картоплі 

     Ринок картоплі в Україні є дуже насиченим і конкурентним. В зв’язку з 

відомими політичними подіями, повністю припинений експорт в Росію, 

заборонений імпорт в Європу, невеликі партії експортуються в Крим, країни 

Кавказу та Середньої Азії. Із-за рекордного врожаю картоплі в Україні в 2014 

році, ринок насичений картоплею і ціна її в останні дні на Львівщині 

становить в районі 2,8-3,0 грн/кг (ринок “Шувар”), що є рентабельною, проте 

найнижчою в групі борщового набору. 

     Зважаючи на велику кількість виробників картоплі великого, середнього та 

дрібного масштабу в усіх зонах України, добре продає той виробник, який має 

якісний продукт. 

     Прогнозувати цінову перспективу картоплі в сезоні 2015 року є нереально, 

тому що визначальними тут будуть погодні фактори. Одне варто взяти 

виробнику за мету – результат буде тоді, коли є достатньо високий врожай і 

хороша якість картоплі. 

     Вибір сорту – це перше в технології. Високу врожайність і відповідну 

якість картоплі забезпечить при належних умовах догляду в першу чергу сорт. 

На ринку Львівщини популярні і наявні відомі українські сорти Словянка, 

Червона Рута, Воля та інші. Ще більш популярні і затребувані із-за своїх 

товарних якостей є закордонні сорти Белароза, Санте, Гала, Роко, Мелоді, 

Пікасо, Рів’єра. Тайфун. В сучасному світі інтернету більшість великих 

виробників картоплі мають свої сайти, де можна почерпнути інформацію про 

наявні в них до продажу сорти. Крім того на ринку «Шувар» часто можна 

побачити середньо-дрібну фракцію сортової картоплі по знижених цінах від 

дрібного виробника. Звичайно це не є насіння високої якості, але це перший 

крок для поновлення сорту, якщо обмежують фінанси. 

     Вибір поля, якість грунту. Якщо виробник має такий вибір, то під 

картоплю найкраще готувати середні і важкі глинисті грунти, які добре 

утримують вологу протягом сезону росту картоплі. Якщо ж грунти піщані, 

найкраще на них садити ранні сорти, які до середини липня формують 

основний врожай, тому що в другій половині літа такі грунти часто  

пересихають. 

     В  статті проставлені окремі акценти в 

картоплярстві з врахуванням цьогорічних 

умов. Звичайно це тільки принципові 

напрямки, моменти. А в технологіях все 

вирішують деталі, в них криється успіх.  
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кожним днем знижує врожайність картоплі на 2-3 ц/га. 

     Добрива є обов’язкові!!! Якщо нема добрив, нема високого товарного 

врожаю. Сучасні сорти, про які вище говорилося, здатні забезпечити врожай 

від 30 до 60 тонн на 1 га картоплі. Без живлення це неможливо вирішити. На 

такий врожай картоплі треба вносити в грунт в діючій речовині Азоту – 100-

150 кг, Фосфору – 80-100 кг, Калію – 150-200 кг. Ніякий найкращий чорнозем 

без добрив не забезпечить рослини цими елементами. В Європі в першу чергу 

завдяки добривам одержують врожай картоплі 40-50 т/га. Це аксіома. І 

незважаючи на шалену дорожнечу цього року добрива мусять бути внесені, бо 

без них просто не буде значного товарного врожаю бульб. В додатку мною 

подана таблиця, де прораховані різні варіанти витрат на удобрення, захист 

рослин і пальне при вирощуванні картоплі. Розрахунки показують, що 

інтенсивне застосування добрив та засобів захисту окупаються приростом і 

якістю врожаю картоплі. 

     З метою економії добрив є відомий в практиці метод локального внесення в 

сажалках при посадці картоплі. При цьому норма добрив зменшується до 50-

60% від повної. 

     Якість насіння  і густота посадки. Для одержання високого врожаю слід 

садити бульби розміром 35-60 мм в діаметрі. Дуже дрібні бульби дають 1-2 

стебла і малопродуктивні рослини. Оптимальним є бульби, які дають кущ 4-5 

стебел. На 1 га повинно бути 220-250 тис. стебел, або на 1 кв.м 22-25 стебел. 

При посадці в рядки шириною 70 см на 1 погонний метр залежно від розміру 

бульб треба садити 4-5 картоплин. 

     Оптимально ранній строк посадки. Картоплю слід починати садити тоді 

коли грунт вже можна обробляти, він не липне, не утворює груд. Практично 

якщо можна сіяти ярі зернові, можна садити картоплю. Запізнення  посадки з 

 

     Використання засобів захисту від бур’янів, шкідників, хворіб. Першим 

правилом для якості бульб я б назвав протруювання при посадці препаратами 

від дротяника, колорадського жука (Престиж, Селест Топ, Еместо Квантум, 

та їх генерики). Це дозволяє сильно зменшити пораження бульб шкідниками, 

що є пріорітетним при продажі. 

     Друге правило – обов’язковий захист від фітофтори залежно від ризику 

погодніх умов. Обробітки фунгіцидами проводять в червні-липні місяці, коли 

бульби найбільше наростають. За одну добу на добре розвинених посадках 

картоплі приріст бульб становить 5-8 ц/га. Одне обприскування фунгіцидом 

захищає від хвороби 7-10 діб (орієнтовна вартість препарату 1500 грн/га). 

Співставте вартість приросту 5 т бульб і вартість обприскування і зробіть 

висновок. Навіть якщо при необхідності вам треба 3-4 рази обgрискати 

картоплю, але в результаті ви одержите врожай 30 т/га, то вартість фунгіцидів 
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буде менше 10 процентів вартості врожаю. При цьому картопля буде крупною і 

товарною.  

Витрати Мінімум - 20 т/га Економ -25-30 т/га Інтенсивний - 35-40 т/га 

Пальне 

170 л  х 27 

грн. 4600 180 л х 27 грн. 4900 

270 л х 27 

грн. 7340 

Культивація   2 х 10   2 х 10   2 х 10   

Внесення міндобрив 10   10   2 х 10   

Посадка 20   20   20   

Міжрядні обробітки  3 х 10   2 х 10   2 х 10   

Обприскування  2 х 10   3 х 10   7 х 10   

Скошування гички 10   10   10   

Копання картоплі 30   40   50   

Перевезення бульб з поля 30   40   60   

Мінеральні добрива   7000   8300   14000 

Нітроамофоска 16:16:16 500   500   650   

Аміачна селітра     100   150   

Калій хлористий         150   

Засоби захисту рослин   6410   9820   14640 

Протруювання Престижом 2,8 л  3800 3,5 4800 3,5 4800 

Гербіцид грунтовий 

Містраль,Зенкор          0,75 л 1000 

Гербіцид страховий Тітус     0,05 кг 780   780 

Інсектицид від жука 0,08 кг 280 0,2 л 340 0,08 кг 460 

Фунгіцид від фітофторозу 2 рази 2330 3 рази 3900 6 разів 7600 

Всього змінних витрат   18000   23000   36000 

Вартість товарної 

продукції, 2 грн/кг   32000   48000   72000 

Дохід, грн./га   15000   25000   36000 

      Звичайно, що це тільки принципові напрямки, моменти. А в 

технологіях все вирішують деталі, в них криється успіх.  

        Буду готовий відповісти на конкретні питання, враховуючи 

власний десятирічний досвід вирощування картоплі. 

 

       Василь Болехівський, головний агроном по картоплі 

компанії «Агромарк Юкей». 

Розрахунок витрат на вирощування картоплі (грн.) 
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Культурне пасовище – запорука виробництва дешевого молока 

Важливою проблемою сьогодення є впровадження енергоощадних 

технологій при виробництві кормів та тваринницької продукції.  

Основними напрямками розвитку кормовиробництва в сучасних умовах є: 

• вирощування багаторічних культур, які не вимагають щорічного 

висівання, а продукують десятки років; 

• залучення в кормовий план особливо високоврожайних і поживних 

культур; 

• широке використання культурних пасовищ. 

Випасання корів на культурних пасовищах сприяє оздоровленню тварин, 

підвищенню стійкості їх організму до захворювань, створює сприятливі умови 

для одержання повноцінного приплоду і розвитку молодняку та зумовлює 

збільшення його приросту на 25-30%. За пасовищний період господарства 

отримують понад 60% річного надою молока. Корови на зелених кормах дають 

максимальну продуктивність та молоко високої якості. Особливо важливе 

значення мають культурні пасовища, як фактор значної економії матеріально-

технічних засобів та енергоресурсів. Собівартість однієї кормової одиниці 

зеленого корму найнижча в порівнянні із зерновими та іншими кормами, тому 
на зелених кормах отримують найдешевшу продукцію тваринництва, особливо 

молока і м’яса великої рогатої худоби.  

     У відповідності із спеціалізацією тваринництва в господарстві та наявністю 

природних кормових угідь доцільно, насамперед, вибрати технологію 

утримання тварин (стійлова чи стійлово-пасовищна). При стійлово-

пасовищному утриманні худоби найбільш дієвим заходом у збільшенні 

виробництва дешевих і біологічно повноцінних кормів є створення та 

раціональне використання культурних пасовищ у відповідності із 

технологічним процесом, при якому стравлювання травостою допускається: на 

природних травостоях – при висоті трав не менше 12-15 см, на зрошуваних – 

18-20 см. Випасання слід проводити не пізніше як за 25-30 днів до закінчення 

вегетації рослин. Якщо ж травостій у жодному із загонів не досяг пасовищної 

стиглості (здебільшого це спостерігається у другій половині пасовищного 
періоду), то випасання тимчасово не проводять, а худобу годують скошеною 

зеленою масою або переганяють на резервні площі (отави багаторічних трав) 

Ярослав Півторак, доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

Ігор Голодюк, кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент 

Львівський національний університет ветеринарної медицини  

та біотехнологій імені С.З.Гжицького 
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Доцільно поєднувати випасання худоби на пасовищах із підгодівлею 

скошеною зеленою масою в критичні періоди росту трав (посуха або затяжні 

дощі), що вирощуються на окремих ділянках.  

Для підгодівлі найкраще використовувати зелену масу бобово-злакових 

або більш складних сумішей (конюшина з тимофіївкою, кукурудза з бобами і 

соняшником, люпин з вівсом, ячмінь з горохом тощо). Бобові та злакові 

рослини, що вирощуються на зелений корм окремо, мають ті чи інші переваги і 

недоліки. Бобові багаті протеїном, але містять порівняно мало 

легкозасвоюваних вуглеводів, злакові – навпаки, у своєму складі містять 

більше вуглеводів, ніж бобові, але бідні протеїном. Тому, рекомендується 

практикувати спільні посіви бобових і злакових трав.  

Змішані посіви бобово-злакових рослин на зелені корми в більшості 

випадків дають більш стійкі врожаї та підвищують поживну цінність маси. 

Крім цього, при згодовуванні зелених кормів бобово-злакових сумішей у 

раціонах тварин вони нормалізують цукрово-протеїнове відношення, яке має 

велике значення для підвищення продуктивності худоби та регулювання 

репродуктивної функції тварин.  

Пасовища при вільному випасанні малопродуктивні. Кількість цінних в 

кормовому відношенні видів рослин незначна, оскільки вони постійно і 

найбільш охоче поїдаються худобою, а внаслідок цього до зими не встигають 

накопичити достатню кількість поживних речовин і в наступні роки випадають 

із травостою. Негативна дія вільного випасання позначається тим сильніше, 

чим більше навантаження худоби на пасовище, тобто, чим інтенсивніше воно 

використовується.  

Цих недоліків можна уникнути при організації загінної системи 

випасання. При цьому худоба утримується на ділянках, виділених постійною 

або переносною огорожею. Короткочасне (одно-дводенне) інтенсивне 

випасання у певному загоні чергують з подовженим періодом відростання трав 

до пасовищної стиглості. Це дозволяє регулювати період спасування, щільність 

поголів’я і полегшує догляд за травостоєм. 

Ефективнішим є порційний спосіб випасання тварин, при якому 

пасовище поділяють на ділянки (порції) за допомогою переносної 

електроогорожі (електропастуха) на кожні 2-3 години випасання. Ширина 

ділянок становить 0,6-0,8 м, а довжина, з розрахунку на корову, – до 2 м. 

Перевага цього способу в тому, що кількість пасовищного корму і площу для 

худоби протягом дня можна планувати залежно від їхньої потреби. При 

порційному способі поїдання корму худобою становить 95%, що на 7-10%  

більше, ніж при загінному, а продуктивність пасовищ підвищується на 10-15%. 
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Створення і раціональне використання зрошуваних культурних пасовищ, 

на яких, незалежно від погодних умов, одержують по 80-120 ц/га і більше 

кормових одиниць, збалансованих за протеїном, мінеральними речовинами і 

вітамінами, є в 2-3 рази дешевше, ніж вирощування інших зелених кормів. 

Розміщувати культурні пасовища потрібно неподалік від ферм із добре 

облаштованими під’їзними дорогами. Розмір пасовища визначають за 

формулою: 

де, РП – розмір площі пасовища, га; 

К – кількість поголів’я худоби, гол; 

Н – норма зеленого корму на одну голову в день, ц; 

Д – тривалість пасовищного періоду, днів; 

З – кількість зеленого корму, що надійде з інших джерел, ц; 

У – продуктивність культурних пасовищ, ц/га. 

Отже, при створенні культурних пасовищ для фермерських господарств, 

що спеціалізуються на виробництві молока, слід враховувати площу земельних 

угідь, їх оснащеність сільськогосподарською технікою, ґрунтово-кліматичні 

умови, наявність насіння трав, добрив та водних джерел. Створення 

високопродуктивних культурних пасовищ можливе лише в умовах нормального 

зволоження та на достатньо родючих ґрунтах. 

Крім основних вимог до пасовищ, загінна 

система випасання, догляд із підкошуванням не 

з’їдених залишків та постійне їх підживлення 

органічними й мінеральними речовинами, 

доцільно застосовувати часткове зрошення трав 

розчином мінеральних добрив (позакореневе 

підживлення) та використання дренажної системи 

двосторонньої дії.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо дотримання вимог техніки безпеки на весняно-польових 

роботах 

1. Закріпити машини та змінне обладнання за 

кожним механізатором, а за посівним агрегатом 

постійних сівачів (наказ, розпорядження, рішення );  

2. Заправку тракторів та інших машин паливом і 

мастильними матеріалами в польових умовах 

проводити механізованим способом з дотримання 

Правил пожежної безпеки в Україні; 

3. Розміщення   машин,   машинно-тракторних   агрегатів,   де   проводяться 

сільськогосподарські роботи, повинно здійснюватись відповідно до 

технологічних карт і “Правил охорони праці в сільськогосподарському 

виробництві”. На роботах, при виконанні яких задіяно два і більше 

працівника, необхідно призначити старших; 

4. Не допускати до керування тракторами і складними 

сільськогосподарськими машинами осіб молодших 18 років, а також осіб, які 

не мають документів на право керування ними і не пройшли інструктажу з 

техніки безпеки; 

5. Провести інструктажі з особами зайнятими на польових роботах, навчити 

сівачів технології посіву з видачею відповідних посвідчень;  

6. Не допускати до керування тракторами та іншими сільськогосподарськими 

майні нами осіб, які знаходяться в стадії сп'яніння; 

7. Застосовувати систему зниження оплати праці трактористам-машиністам, 

які систематично порушують інструкції з техніки безпеки; .  

8. Проводити підготовку площ для роботи машинно-тракторних агрегатів, з 

цією метою забезпечити проведення наступних робіт: 

- прибрати на полях каміння та солому, засипати ями; 

- встановити віхи біля великих каменів, ярів, ям та інших предметів які 

можуть становити небезпеку при виконанні робіт; 

- відбити контрольні борозни і смуги біля ярів, ставків, річок , меліоративних 

каналів і т.п.; 

- відвести і відмітити місця для відпочинку; 

- встановити віхи на дільницях поля з крутизною 8-9 градусів.  

9. Скласти  технологічні  маршрутні  карти  руху  машин  при  виконанні 

сільгоспробіт; 

10. Вимоги до технічного стану машин: 
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- забезпечити кожну машину справним інструментом; 

- встановити захисне огородження на карданні, ланцюгові, пасові і зубчасті 

передачі; 

- зробити попереджувальні написи ; 

- перевірити та ліквідувати підтікання палива, масла і води, забезпечити 

щільність з єднання вихлопних колекторів;.  

- ліквідувати можливі несправності електрообладнання та електропроводки, 

забезпечити безвідмовну роботу гальм тракторів та тракторних причепів, 

справність сигналізації та освітлення. 

11. Не допускати до роботи з отрутохімікатами і на транспортних засобах осіб, 

які не пройшли медогляду та інструктаж з охорони праці і техніки безпеки. 

12. Забезпечити індивідуальними засобами захисту працівників, що працюють 

з отрутохімікатами та встановити контроль за використанням засобів захисту 

при виконанні робіт. 

13. Сівалки та садильні машини повинні бути обладнані підніжками, перилами 

із сторони спини сівача, захисними огорожами на зубчатих та ланцюгових 

передачах, пристосуваннями для очистки робочих органів і вирівнювання 

насіння та міндобрив в насіннєвому та туковисіваючому ящиках. 

  

 Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної 

державної адміністрації 
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Сучасна лабораторія – важлива  

передумова конкурентних переваг 

виробників  Львівщини на ринках ЄС 

Львівськa регіональнa державнa лабораторія ветеринарної медицини 

займає провідні позиції в Україні i однією з перших акредитована на право 

проведення випробувань спочатку у системі Укр. СЕПРО, потім однією з 

перших за вимогами ISO/ IEC 17025 у національній системі акредитації (НААУ) 

та німецькій системі акредитації DAP.  

Лабораторія успішно підтверджує відповідність вимогам акредитації під 

час інспекційних наглядів органів акредитації, перевірок комісарів ЄС та 

проведення міжлабораторних порівняльних досліджень 

Вперше бактеріологічну лабораторію на Галичині було відкрито у 1885 

році при Львівській ветеринарній школі. На даний час  лабораторія  складається 

з 11 відділів які охоплюють всі напрямки діагностики, з них 3 відділи об’єднані 

у випробувальну лабораторію яка акредитована у національній  та німецькій 

системах на право проведення випробувань харчової продукції, сировини 

тваринного походження та кормів для тварин.  Кваліфікований персонал 

лабораторії пройшов стажування у референс-лабораторіях Європи. 

     Випробувальна лабораторія виконує весь спектр 

досліджень, який вимагається національним 

законодавством у об’єктах ветнагляду. Лабораторія 

також уповноважена проводити контроль залишкових 

кількостей ветеринарних препаратів та забруднювачів 

у живих тваринах і необроблених харчових продуктах 

тваринного походження. 

Сучасна лабораторія є філією Львівської комерційної академії, Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені                    

С.З. Гжицького, Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Під безпосереднім керівництвом нинішнього директора Сімонова Романа 

Петровича, Львівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 

досягла найвищого рейтингу серед обласних лабораторій ветеринарної 

медицини України і сприяє експорту аграрної продукції виробниками 

Львівщини.  
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     Аграрний сектор України розвивається успішно, проте 

відчуває істотні проблеми з фінансовим забезпеченням 

виробництва. В цьому випуску “Вісника Агрофорум” 

пропонуємо читачам погляди на шляхи розвитку 

кооперативного руху і необхідні кроки  для фінансової 

підтримки аграріїв Львівщини від голови правління  

Церковної кредитної спілки “Анісія” Володимира 

Сидоровського.  

Економіка без кредиту -  все одно, що тіло без душі – Володимир Сидоровський 

- Добрий день, шановний Володимире Михайловичу. Розкажіть будь ласка 

нашим читачам про вашу кредитну установу докладніше?   

-В.C.: Про діяльність кредитної спілки  “Анісія” знають багато, оскільки ще 

два роки назад її членами було 46 тисяч осіб і ми могли б і надалі 

розширюватися. Але час пливе і політика спілки переорієнтувалася. На даний 

час кількість активних членів на кінець 2014 року становить 20,8 тисяч, які 

стабільно працюють з нами. Багато членів спілки, які були нашими членами ще 

два роки тому, лише одноразово користувалися послугами спілки, а тому їх 

кількість зменшилася.  Найбільш надійна інформація про спілку – з уст в уста, 

а не лише через ЗМІ. Не вбачаємо потреби у тому, щоб рекламуватися у наших 

львівських газетах, де на останній сторінці - гроші, гроші, гроші, і вже, і 

багато, і без довідок про доходи чи забезпечення. Таку рекламу не вважаємо 

ефективною, оскільки вона ставить відповідальну фінансову установу в один 

ряд з тими пірамідами і іншими структурами, з якими в суспільстві 

асоціюється тільки негативізм. Тому сьогодні  нашою рекламою, в більшій 

мірі, є позитивні відгуки членів спілки, які нас добре знають, а також  наші 

добрі справи.  

-- Як  вплинула валютна нестабільність на діяльність кредитної спілки?  

- В.C.: Кредитна спілка “Анісія” залишається фінансово стабільною, оскільки 

ми не працюємо з валютними кредитами. Tому валютні коливання практично 

не вплинули на погашення позичальниками раніше взятих кредитів. Кредитній 

спілці законодавчо заборонено приймати валютні вкладення і надавати 

відповідні кредити. Ми можемо брати лише валютні кредити за кордоном з 

подальшою конвертацією у гривню. Протягом 20 років діяльності у нас був 

один подібний досвід із залучення кредитних ресурсів з Нідерландів  на 0,5 

млн. дол. США і кредитна спілка потрапила тоді на валютні коливання. Тому 

валюту від іноземних інвесторів ми продавали за гривні і в гривні 

конвертували, що принесло нам збитки, які на той час було перекрито 

резервами кредитної спілки.  
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     Валютні коливання більшою мірою впливають на наших вкладників, 

оскільки вони забирають свої депозити. Для їх повернення в нас підтримується 

достатня ліквідність, а тому кошти повертаються за запитом безперешкодно. 

Кредитні спілки не перебувають у підпорядкуванні НБУ, тому немає обмеження 

щодо видачі кредитів чи повернення. Ми працюємо у підпорядкуванні 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, а наша репутація і 20-річний досвід на ринку дозволяє 

здійснювати професійну роботу із вкладниками без проблем.     

-  В чому, на Вашу думку, полягає важливість розвитку кооперативного 

руху в Україні? 

- В.C.: Кооперація – фінансова, виробнича і обслуговуюча - фактично врятували 

економіку багатьох країн, наприклад Німеччини, від зубожіння. Якщо держава 

буде відноситися до кооперації більш лояльно, тоді можемо цю модель 

впровадити і в Україні. До 1939 року кооперативи на Львівщині, зокрема 

Стрийський “Маслосоюз”, розвивалися і були значно ефективнішими ніж їх 

наступники – колгоспи після 1947 року.  

     Стосовно технологій, спеціалізації виробництва – вирішувати аграріям,  хоча 

традиційно в області раніше успішно розвивалися галузі тваринництва і 

льонарство, яке практично зникло. Якщо, наприклад, надавати виробникам 

через канадську програму Львівської аграрної дорадчої служби ресурси для 

розширення  стада до 5-6 корів і відповідні знання, то поступово може 

відбутися відродження цієї галузі. Дуже багато господарів вирощували, 

наприклад капусту, а згодом її переорювали осінню через недоцільність збору 

врожаю - низька поточна ціну і високі витрати для її транспортування до ринків 

збуту. Дрібний господар не працює на експорт, а забезпечує внутрішній ринок, 

тому чутливий до коливання цін на засоби виробництва в межах технологічного 

циклу. Ми нещодавно здійснювали моніторинг в одному із сіл Львівщини і 

побачили, що молоко закуповують по 2,80 грн за літр. У Львові на ринку 

середня ціна – 10 грн. Ця різниця – істотна, тому через кооперацію доцільніше 

здійснювати заготівлю молока.  Дорадча служба надає консультації господарю 

щодо заходів для підвищення ефективності виробництва, а кредити на 

відповідні заходи може надавати кредитна спілка.  

     На Львівщині є багато фахівців з кооперативного руху, проте їх пропозиції 

на завжди впроваджуються в життя. Треба дослухатися до громадських 

організацій і фахівців, які вже мають досвід у цій сфері. 

     Потрібна тісніша інтеграція з наукою. Я побував у багатьох країнах з 

розвинутим сільським господарством і бачив ефект від такої співпраці. 

Наприклад, Україна і Нідерланди перебувають в одній кліматичній зоні,  але в 
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Західній Україні лише одне сучасне тепличне господарство в Заліщицькому 

районі Тернопільської області, а в Нідерландах – це масове виробництво із 

орієнтацією на експорт. 

 

-  В першій третині минулого століття, якщо поглянути в історію, кредитна 

кооперація в Галичині розвивалася добре і підтримувала 

сільськогосподарських виробників. Які кроки, на Вашу думку, слід 

здійснити для вирішення фінансових проблем агровиробників і чим може 

допомогти в цьому  КС “Анісія”? 

-В.C.: Ми працюємо з дрібними фермерами і приватними сільгоспвиробниками, 

оскільки потреби холдингів обслуговують банківські кредити. Раніше кредитна 

спілка не дуже ефективно працювали в аграрному секторі, оскільки це 

проблемний вид кредитування – погодні умови, недосвідченість позичальників, 

недосконала державна  політика. Важко надати кредит, по якому не завжди 

можна спрогнозувати його повернення,  забезпечення якого недостатнє, крім 

того, багато виробників не навчені працювати, як в цивілізованому світі. 

Нерідко кредити беруться не на розширення виробництва, а на покриття 

попередніх боргів. Хоча з досвіду, більшість кредитів були короткостроковими, 

наприклад на придбання паливно-мастильних матеріалів чи запасних частин 

для тракторів, мінеральних добрив, тобто мікрокредитування. 

     Хоча у 2003 році діяла досить ефективна державна програма відшкодування 

відсотків. Але наші державні мужі чомусь не захотіли її продовжувати. Цю 

програму треба було взяти за основу – і багато проблем села було б вирішено. 

На даний час КС “Анісія” пропонує депутатському корпусу області 

використати досвід програми енергоощадливості, яка працює з 2006 року і є 

досить ефективною, приносить суспільну користь. Однією з її переваг є 

прозорість, тобто відсутність корупційної складової, оскільки чудово знаємо як 

в Україні складно боротися з корупцією. Так само можна їх впровадити і в 

аграрному секторі оскільки технологія є вже відпрацьована. На сьогодні ми 

знаємо про те, що дана програма є на сесійному розгляді у Львівській обласній 

раді, де ми включені як оператор. Якщо вона запрацює – то це буде ще одним 

поштовхом до розвитку агробізнесу. Крім того, селянам потрібні гроші у формі 

мікрокредитів.  

     Не вистачає також зацікавленості держави у розвитку кредитних спілок, 

оскільки в період кризи основна увага приділяється банківській системі і 

рефінансуванню банків, які через рефінансування НБУ підтримуються. Про 

інші інституції на фінансовому ринку України практично забули. Чи хто-небудь 

чув за останній рік, наприклад, про підтримку кредитних спілок? 
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Позитивний імідж “Анісії” на ринку вже сформовано, але гостро потрібний 

ресурс, оскільки постійно рефінансування надається лише банкам. Кредитна 

спілка вже зараз готова показати незалежним аудиторам чи контролюючим 

органам свою діяльність. На веб-сторінці висвітлено інформацію про результати 

діяльності за попередні періоди і фахівець може їх проаналізувати, зробити 

висновок про стабільність кредитної спілки. 

- Розкажіть докладніше про роботу кредитної спілки з 

сільськогосподарських виробниками Львівщини?   

В.C.:  Кредитна спілка “Анісія” має 11 відділень у сільській місцевості, де 

здійснюється активне залучення членів. В офісі у Львові здійснюється оцінка 

ризику, працює кредитний комітет, а видача коштів  відбувається через  районні 

відділення  у сільській місцевості.  

     На даний час ми надаємо кредити на розвиток фермерських господарств і 

особистих селянських господарств. Хоча кредитна спілка кредитує не саме 

фермерське господарство, як юридичну особу, а фізичну особу, яка представляє 

це господарство — така специфіка закону “Про кредитні спілки”.   

     В сільській місцевості ми активно кредитуємо наших членів для задоволення 

їх споживчих та особистих потреб (весілля, навчання, оздоровлення і ін.) - у нас 

для цього достатньо ресурсів та процентна ставка конкурентноспроможна, чим 

ми не можемо похвалитися при кредитуванні сільсьгосповиробників, адже 

усвідомлюємо, що процентна ставка за такими кредитами повинна бути 

набагато нижча, а строк кредитування — більший, а ми відчуваємо великий брак 

“дешевих” коштів. 

     Йдучи назустріч потребам позичальників минулого року на початку посівної 

кампанії ми оголосили акцію “Допоможемо селу”, де суттєво знизили відсоткову 

ставку за сільськогосподарськими кредитами (зменшили її на 10% порівняно із 

споживчими кредитами). В цьому році ми продовжили цю кредитну політику, 

хоча розуміємо, що фермери для активного кредитування потребують ще 

нижчих процентів. Якби ми мали доступ до дешевих фінансових ресурсів, то 

спрямували б їх на надання кредитів відповідальним перевіреним аграріям, що 

стимулювало б економіку держави. 

     Також ми передбачаємо відтермінування погашення основної суми на час 

посівної кампанії і аж до збору врожаю. В цей період погашаються лише 

відсотки,  а погашення основної суми відбувається після збору врожаю. 

     Що вигідно  відрізняє кредитну спілку від банку, так це те, що ми 

індивідуально підходимо до кожного такого кредиту, не акцентуючи увагу 

виключно на оборотах фермерського господарства за попередні звітні періоди. 

Наші спеціалісти вивчають фермерське господарство при виїзді на місце,  
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враховують площі посівів, канали збуту продукції, особу керівника 

фермерського господарства, позитивні відгуки про позичальника та його родину 
тощо. 

     В кредитній спілці працюють спеціалісти, які здатні ефективно оцінити 

ризики надання сільськогосподарських кредитів та достовірність показників 

бізнес-плану. Фермери не завжди вміють скласти бізнес-план, а його наявність є 

обов'язковою умовою при наданні кредиту, тому наші працівники допомагають 

визначати джерела погашення наданого кредиту у майбутньому. Очевидно, що 

при наданні такого виду кредитів існують  ризики природного характеру, 

наприклад, погана погода чи неврожай, тому кредитна спілка убезпечує себе 

шляхом солідарної відповідальності осіб, в першу чергу членів сім'ї 

позичальника. Для надання короткострокових мікрокредитів ми не вимагаємо 

застави. 

    Перевагою отримання кредиту в кредитній спілці є оперативність. Адже, коли 

в розпал посівної кампанії фермеру несподівано потрібно 5-10 тис. грн. на 

ремонт трактора і якщо при цьому він має позитивну кредитну історію в нашій 

фінустанові, то він має шанс отримати такий кредит протягом одного дня.  При 

достроковому погашенні кредиту наші працівники ознайомлюють фермера з 

сумою економії його грошових коштів, адже штрафних санкцій за таке 

погашення не передбачено.  

     Основна діяльність акцентується на підтримці аграріїв у Буському, 

Мостиському, Городоцькому та Яворівському районах, де реально здійснюється 

виробництво. Спільно з Департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації та Львівською аграрною дорадчою службою ми формуємо 

питання, що мають бути висвітлені для малих агровиробників на тематичних 

семінарах, адже малим агроформуванням потрібна  і консультативно — 

інформаційна підтримка. Найближчі такі семінари відбудуться в останній 

тиждень квітня. Ці ж структури допомагають нам оцінювати конкретного 

фермера, якщо у нас виникає така потреба.  
- Якими є підходи кредитної спілки “Анісія” при прийнятті рішення щодо 

надання кредиту?  

- В.С.: Кредитна спілка оперує коштами своїх членів, які довірили їй і вклали 

гроші на депозит, а тому при наданні кредитів ми працюємо так, щоб вкладних 

був максимально захищеним, тобто, завжди пам'ятаємо, що вкладнику вчасно 

потрібно повернути депозит разом з нарахованими на нього процентами.  
     Якщо у нас є сумніви при видачі кредиту, то ми краще не видамо його, ніж в 

майбутньому маємо отримати по ньому заборгованість. Разом з тим, ми 

довіряємо перевіреним членам, які неодноразово користувалися нашими  

кредитами і мають позитивну кредиту історію. Для таких позичальників процес 

оформлення кредиту зведений до мінімуму. 
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Очевидно, що процес прийняття рішення при кредитуванні осіб, які вперше 

звернулися до нас, є дещо тривалішим. 

      З позичальником слід працювати за згодою сторін, оскільки і кредитна 

спілка, і позичальник опиняються в одному човні, що стимулює домовлятися 

ще на березі, як пливти – проти течії чи за течією.  

     Ми закликаємо позичальників бути відкритими із спілкою, адже в час кризи 

можуть виникнути непередбачені проблеми, які не дозволять вчасно 

виконувати зобов'язання по кредитному договору. Ми можемо з розумінням 

підійти до цих проблем і разом знайти вихід. Але коли кредитна спілка починає 

розшукувати боржника - це вже  ситуація, до якої не варто допускати.  

- Ознайомте наших читачів  докладніше з проектом DCA, яка реалізується 

USAID “Агро Інвест” і учасником якого є кредитна спілка “Анісія”. Як це 

допоможе розвитку кооперативного руху в Україні?    

- В.М.: Проект технічної допомоги DCA в Україні, одним із п’яти учасників 

якого є КС “Анісія”, розрахований на вісім років і має на меті впровадження 

нових технологій в агрокредитуванні. Проект передбачає проведення семінарів, 

тренінгів, навчань для сільгоспвиробників, що сприяє адаптації людей до 
ситуації, яка є на ринку, ознайомлення з методикою надання кредитів за  

світовими технологіями. Оскільки ми вважаємо себе європейцями на 90 % у 

політичному розумінні, то технології кредитування слід і далі наближувати до 

світових стандартів. Цей проект орієнтується також на навчання персоналу 

кредитної спілки - починаючи з менеджменту і завершуючи технічними 

моментами.  В першу чергу нам не вистачає світового досвіду у цій сфері. 

     У попередні роки кредитна спілка вже ефективно працювала  з проектами 

“АгроІнвест”,  “Агро-Львів”.  А в рамках проекту ACDI/VOKA з керівником 

Кеном Смітом ми  навчалися технологій кредитування - надавалися спільні 

кредити, коли 90 % суми кредиту надавалися за рахунок їх дешевих ресурсів, а 

10 % - за рахунок дорожчих ресурсів кредитної спілки, оскільки дешевих 

коштів в Україні не було. Але ми вивчили технології складання бізнес-планів, 

оцінки якісного виходу продукції і руху коштів по самому виробництву. 

Продовжуємо навчатись і далі, тепер - разом з нашими позичальниками.            

- Розкажіть будь ласка про соціальні ініціативи, реалізовані КС “Анісія”?  

- В.C.: Найефективніша інвестиція прибутків кредитної спілки на даний час – 

допомога бійцям АТО на Сході України чи членам їх сімей. Ми допомагаємо 

призовникам, наприклад призупинивши нарахування відсотків за кредит на цей 

період. Допомагаємо також  пораненим військовим, які є членами нашої 

кредитної спілки.  

-Дякуємо Вам за інтерв’ю!         

               Розмову вів Павло Музика   
    

 

 



38 

Назва виставки 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша 
інформація 

VI Фінансовий  

агробізнес форум 
7 квітня 2015 р. 

м. Київ,  

гот. “Прем’єр-палац”, 

бул. Т. Шевченко / вул. 

Пушкинська, 5-7/29 

 

 

www.ucab.ua 

Cемінар ”Юридичні 
аспекти  ведення 

агробізнесу у реаліях 
2015 року”. 

10 квітня 2015 р.  

м. Київ, вул.Басейна, 
4-а, "Мандарин 

Плаза", офіс компанії 
"SigmaBleyzer". 

www.agroconf.org 

 Семінар “Земельні 

відносини – 2015”  

21-22 квітня 2015 р.  
 

м. Київ,  

 ст.м.”Печерська” 
www.ckonsult.com.ua 

Міжнародний форум 

харчової 

промисловості та 

упаковки 

1 – 3 квітня 2015 р. 

м. Київ, 

Виставковий центр 

“Київ Експо Плаза” 

Вул. Свлютна 2-Б 

www.expoplaza.kiev.ua 

березень, 2015 / №5 (5) 

Agri Invest Forum 19 травня 2015 р.  

м. Київ,  

гот. Ramada Encore, 

 Столичне шоссе,  103  

www.agroinvestforum.com/2015 
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Назва виставки 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша 
інформація 

Міжнародна виставка 

Spring / Pavasaris 
09-12 квітня 2015 р. 

Латвія, 

м. Рига 
www.aml-ramava.lv 

Natural & Organic 

Products  Europe 2015 

19-20 квітня 2015 р. 

 
Велика Британія, 

Лондон 
www. naturalproducts.co.uk 

The 7th European 

Economic Congress  
20-22 квітня 2015 p. 

Польща, 

 м. Катовіце 
www.eecpoland.eu/about-eec  

Riga Agro 2015 24-26 квітня 2015 p. 
Латвія, 
м. Рига 

www.bt1.lv/nature 

Сільськогосподарська 

виставка “AGRA” 
23-26 квітня 2015 р. 

Німеччина, 

м. Лейпциг 
www.agra2015.de 

березень, 2015 / №5 (5) 

Agri Tech 2015  28-30 квітня 2015 р. 
Ізраїль, 

м. Тель-Авів 
www.agritech.org.il 
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Джерело: www.cstei.lviv.ua 

березень, 2015 / №5 (5) 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні 

 і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам 

енергії в регіоні» 

2-3 квітня 2015 року у Львові відбудеться науково-практична конференція 

орієнтована на розв’язання проблем розвитку альтернативної енергетики та 

визначення ролі регіональної енергетики в забезпеченні енергетичної безпеки 

держави. 

Місце проведення: м. Львів, вул. Козельницька, 15, конференц-зал                  

ПАТ  “Західенерго”. Початок: 10.00 год. 

Джерело: www.lvbs.com.ua 

    01 квітня 2015 p. Львівська бізнес-школа УКУ запрошує підприємців на 

зустріч з заступником Голови Верховної Ради України Оксаною Сироїд. Тема 

зустрічі: «Законодавчий процес і бізнес: чого і коли очікувати підприємцям». 

Місце проведення: Львівська бізнес-школа УКУ, вул. Козельницька 2а, ауд. 311. 

Початок:  16.30 год. 

Законодавчий процес і бізнес: чого і коли очікувати підприємцям 

Cемінар “Енергетичні кооперативи: можливості для українських громад” 

17-19 квітня 2015 p. в м. Львів відбудеться семінар “Енергетичні кооперативи: 

можливості для українських громад”, організовний Greencubator за підтримки 

Konrad Adenauer Stiftung Ukraine. 

 Форма для попередньої реєстрації на семінар: www.goo.gl/IVDOpW 

Джерело: www. http://greencubator.info/2015/03/ 
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 Оптові ціни на продукцію  (станом на 31.03.2015 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Гарбуз  2,50 3,00 3,20 

Капуста білокачанна  4,00 5,00 6,30 

Помідор салатний 
червоний  

41,00 42,00 42,00 

Капуста савойська  10,00 11,00 13,00 

Морква нантська 4,00 5,00 5,50 

Буряки столові круглі  2,00 2,20 2,50 

Цибуля зелена  20,00 25,00 25,00 

Цибуля ріпчаста  3,50 4,00 4,50 

Цибуля ріпчаста салатна 
червона  

7,00 7,00 7,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

25,00 25,00 25,00 

Шпинат 90,00 90,00 90,00 

Картопля Белароса  2,00 2,10 2,20 

Гриб печериця  27,00 28,00 29,00 

Яблуко Гала   10,00 10,00 16,00 

Яблуко Чемпіон 8,00 12,00 12,00 

Яблуко Голден 65  8,00 12,00 15,00 

Яблуко Айдаред  8,00 12,00 15,00 

Борошно пшеничне 
вищого гатунку  

9,50 10,00 12,00 

Цукор  11,00 11,50 12,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яловичина грудинка 
безкісткова  

40,00 40,00 40,00 

Фарш свинячий  45,00 50,00 50,00 

Свинина беконна шинка  66,00 66,00 66,00 

Свинина вирізка  75,00 75,00 75,00 

Свинина полядвиця 
(корейка безкісткова)  

73,00 74,00 75,00 

Короп жив 41,00 41,00 41,00 

Філе куряче 51,00 51,50 51,50 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 
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Періодичність видання: два рази на місяць. 
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