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час прес-конференції за підсумками 100 днів роботи на посаді очільника 

області. Основні напрями роботи обласної адміністрації у сфері розвитку 

аграрного сектору Львівщини будуть спрямовуватися першочергово на 

підтримку малих селянських господарств, збільшення кількості господарств, 

які займаються переробкою, розвиток мережі кооперативів і лобіювання 

місцевого виробника у торгових мережах. 

     Крім того Олег Синютка зазначив, що протягом його роботи на посаді 

голови обласної державної адміністрації, Львівщину відвідали Міністр 

аграрної політики та продовольства України  Олексій  Павленко і його 

заступники з метою ознайомлення з досвідом організації виробництва у 

відносно невеликих господарствах. Дана модель функціонування є ближчою 

до тієї, що домінує в країнах Європейського Союзу, а не побудована на основі 

переважання виробництва в агрохолдингах.       

 Пріоритети аграрного 

сектору Львівщини 
 

     Структурна організація 

виробництва сільськогосподарської 

продукції у Львівській області 

відповідає європейським підходам. 

Про це повідомив голова Львівської 

обласної державної адміністрації 

Олег Синютка 14 квітня у Львові під 
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Польський досвід децентралізації 

влади для України 

     Забезпечити стале економічне зростання 

та розвиток в Україні можливо лише після 

прийняття рішення і здійснення кроків щодо 

децентралізації які підвищать фінансову 

самодостатність громад. 

     Для ознайомлення з досвідом країн ЄС при проведенні реформ органів влади 

у Львові 22 квітня проведено нараду-семінар на тему: “Польський досвід 

децентралізації влади. Який шлях вибере Україна”. 

     Власним досвідом проведення реформ з головами районних та сільських рад 

Львівщини поділилися керівники органів місцевого самоврядування різних 

рівнів з Підкарпатського воєводства Польщі.  

     З вступним словом до учасників наради звернувся голова Львівської обласної 

державної адміністрації Олег Синютка, який підкреслив  гостру необхідність у 

проведенні реформ, які дадуть змогу сформувати нові джерела доходів для 

розвитку громад і раціоналізувати управління на місцевому  рівні. 

      Протягом наради представники 

канцелярії сеймику уряду 

Маршалківського Підкарпатського 

воєводства, староста Стрижівського 

повіту та війт гміни Цмоляс розповіли 

про переваги децентралізації, нові 

можливості для розвитку громад, 

зокрема щодо розширення 

повноважень самоврядування і їх 

фінансову підтримку.  

      Староста Стрижівського повіту Республіки Польща Роберт Годек розповів 

про часовий період реформування зумовлений прийняттям відповідних 

законодавчих ініціатив – після 1989 року та у 1998 році які сформували 

поточний адміністративно-територіальний поділ республіки.  Крім того у 2015 

році Польща святкуватиме 25-річницю розвитку місцевого самоврядування. 

     Про функціонування органу місцевого самоврядування на рівні гмін 

учасникам наради розповів війт гміни Цмоляс Євгеніуш Галек, який вже сім 

каденцій підряд переобирається громадою як її голова. Крім того Євгеніуш 

Галек детально розповів про джерела надходжень до бюджету гміни,  механізм 
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складання і затвердження її річного бюджету та фінансове планування з 

урахуванням вимог ЄС.   

     В перервах семінару-наради голови районних та сільських рад Львівщини 

мали змогу обмінятися досвідом з польськими колегами і висловити власне 

бачення щодо проведення подальших змін у місцевому самоврядуванні.  

Всеукраїнська науково-практична конференція “Інноваційні 

аспекти раціонального використання та охорони родючості 

грунтів” 

 

24–25 червня 2015 року на базі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН (с. Оброшино) відбудеться Всеукраїнська 

науково-практична конференція “Інноваційні аспекти раціонального 

використання та охорони родючості грунтів”,  присвячена ювілею  

довготривалих стаціонарних дослідів Інституту. 

Місце проведення: Львівська обл., Пустомитівський р-н.,  с. Оброщино,                     

вул. Грушевського, 5  (Інститут сільського господарства Карпатського регіону 

НААН).  Початок: з 10:00 год. 
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Започаткування реалізації проекту “Лідерство  

в економічному врядуванні” на Львівщині 
     У складній економічній ситуації розвинуті 

країни світу використовували традиційно 

єдиний можливий інструмент для розвитку 

національного господарства – стимулювання 

підприємницької активності. 

     Покращення середовища для ведення 

бізнесу є однією з основних цілей діяльності 

програми Агенства CША з міжнародного 

розвитку USAID “Лідерство в економічному 

врядуванні” (ЛЕВ), реалізація якої започатковується на Львівщині. 

      28 квітня голова Львівської обласної ради Петро Колодій,  голова 

Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та Президент 

Фонду Східна Європа Віктор Ляха і  директор Програми USAID “Лідерство в 

економічному врядуванні” Тамара Соляник підписали меморандуму про 

чотирьохсторонню співпрацю при реалізації зазначеного проекту в регіоні. 

      Реалізація проекту  розрахована на період до грудня 2019 року, а в 

результаті його втілення очікується збільшення кількості суб’єктів малого та 

середнього бізнесу на Львівщині щонайменше вдвічі. Основні цілі  проекту 

орієнтовані на реформування системи надання адміністративних послуг, 

сприяння експортній діяльності малого та середнього бізнесу, спрощення 

умов бізнесу відносно доступності до комунальних послуг, наприклад 

підключення до електромереж.  Як зазначив  Президент Фонду Східна Європа 

Віктор Лях, на даний час витрати часу бізнесу при підключенні до 

електромереж становлять 219 днів,  а необхідно довести дане значення до 30-

50 днів.  Крім того, реалізація регіонального компонента проекту передбачає 

оцінку значення ролі малого та середнього бізнесу у стратегії розвитку 

області.   

     Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка відмітив, що 

диверсифікація напрямів діяльності бізнесу в області дозволила відносно 

легко перенести кризовий 2014 рік, а отже рівень зайнятості і податкові 

надходження хоча і зменшилися, проте не катастрофічно, як в інших регіонах 

України. Цьому треба завдячувати саме підприємцям, а отже існує гостра 

необхідність надання більшості адміністративних послуг в електронному 

вигляді і скоротити витрати часу на їх здійснення.  
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     На думку голови Львівської обласної ради 

Петра Колодія, ця програма стане поштовхом 

для розвитку економіки, оскільки немає 

сильної держави без сильної громади і 

сильного малого та середнього бізнесу. 

    Своєю чергою, заступник голови обласної 

ради Валерій П’ятак підкреслив, що ця 

програма дасть можливість Львівській області  

реалізувати потенціал внутрішніх інвестицій. 

     Директор програми Тамара Соляник зазначила, що при реалізації проекту 

технічної допомоги буде здійснюватися співпраця ще з трьома організаціями – 

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, Центром 

соціально-економічних досліджень CASE-Україна та Київською школою 

економіки.  

     В межах реалізації проекту заплановано проведення на Львівщині 

навчальних семінарів у сфері регуляторної політики для налагодження 

взаємодії між бізнес-середовищем та владними структурами. 

     XXVII Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2015»  

 

     3-6 червня 2015 року відбудеться XXVII Міжнародна агропромислова 

виставка «АГРО-2015», яка по праву заслуговує всесвітнього визнання вже 

багато років. «АГРО» - найбільша агропромислова виставка СНГ і Східної 

Європи, найважливіший загальнодержавний захід в АПК України. «АГРО»-це: 

     • понад 900 учасників з 16 країн в 2014 році; 

     •найбільше серед аналогічних заходів число відвідувачів, серед яких перші 

особи держави, керівництво АПК всіх регіонів України, топ-менеджери та 

фахівці підприємств АПК; 

    •найефективніший засіб виходу на український аграрний ринок. 

     В рамках «АГРО-2015» відбудуться спеціалізовані виставки: 

«ЕкспоАгроТех», «Hi-Tech АГРО», «Біопаливо», «ANІMAL`EX», Рослинництво 

і агрохімія», «ORGANIC» та дегустаційне шоу «СМАК ОРГАНІКУ», «AGRO 

BUILD-EXPO»,«FISHEXPO» ,«Екві Світ» i «СВІТ ВИНА». 

     Місце проведення: м. Київ, ВЦ  “Експоцентр України”, Пр-т Академіка 

Глушкова, 1. 

    Джерело: www.agroexpo.com.ua 
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Нідерландська торгова місія  

на Львівщині 

     23-24 квітня у Львові перебувала 

Нідерландська Торгова місія на чолі з 

Надзвичайним та Повноважним 

послом Королівства в Україні Кейсом 

Кломпенхаувером.  

      
     Під час зустрічі у Львівській обласній раді з підприємцями регіону пан 

посол зазначив, що компанії з Нідерландів планують збільшувати інвестиції 

в економіку України і в подальшому, оскільки країна займає 17 місце за 

показниками економічного розвитку у світі. Крім того на даний час 

Нідерланди посідають третє місце за обсягом інвестицій в Україну.  

     Аташе посольства з питань сільського господарства посольства Еверт Ян 

Крайенбрінк підкреслив, що Нідерланди посідають друге місце у світі після 

США за експортом сільськогосподарської продукції (еспортується на суму  

108 млрд. євро) і третє у світі за експортом овочів. Аграрний сектор 

Нідерландів формує близько 10% ВВП а більшість продукції реалізується у 

межах ЄС. Крім того фермери Нідерландів застосовують найбільш сучасні 

технології виробництва для підвищення його ефективності оскільки середня 

ціна одного гектара сільськогосподарських угідь перевищує 50 тис. євро. В 

окремих регіонах країни ця вартість може досягати і 100 тис. євро за гектар.  

     На даний час в Україні вже 

успішно реалізуються ряд 

проектів, які сприяють розвитку 

аграрного сектору, зокрема 

некомерційна Нідерландська 

програма співпраці по 

менеджменту (PUM), в межах якої 

фермерам надаються консультації з 

управління, розвитку та 

модернізації виробництва. Таким 

чином відбувається передача ефективних технологій та досвіду 

підприємництва. 
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Точне землеробство та його впровадження в Україні 

     Сучасні агротехнології дозволяють 

суттєво підвищити ефективність 

виробництва та прибуток підприємців 

в більшості країн Європи. 

     З метою ознайомлення з практикою 

впровадження технологій точного 

землеробства 24 квітня представники з 

Нідерландів провели спеціалізований 

семінар у Львівському національному 

аграрному університеті для науковців 

та підприємців регіону. 

     З вітальним словом до учасників семінару звернувся ректор університету, 

професор Володимир Снітинський, який зазначив, що незважаючи на 

складні соціально-економічні умови Україна поступово збільшує 

виробництво сільськогосподарської продукції та її експорт, зокрема в країни 

Європейського Союзу. Однак, низький рівень переробки зернових в Україні, 

фактично формує вищу додану вартість в країнах-імпортерах українського 

зерна. Досвід Нідерландів, які використовуючи сучасні технології 

виробництва та переробки створюють вищу додану вартість у межах своєї 

економіки, є надзвичайно важливим для України. Нідерландські технології 

вирощування і зберігання овочів та фруктів є одними із провідних у світі, 

що важливо для розвитку відповідних галузей і в Україні.  Надзвичайно 

актуальним також є досвід Нідерландів у розвитку виробництва екологічно 

чистої продукції, використання альтернативної енергетики в сільському 

господарстві і побудові системи надання консультативних послуг 

фермерським господарствам. 

       
   Аташе з сільського господарства 

Посольства Нідерландів в Україні                         

Еверт Ян Крайєнбрінк зазначив, що його 

держава приділяє надзвичайно важливу 

увагу в передачі знань та досвіду 

виробництва в сільському господарстві 

через спеціальні освітні та консультативні 

проекти. Впровадження цих інноваційних 

рішень та технологій дозволить повніше 

використовувати ресурсний потенціал України та збільшувати експорт. 
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     Президент асоціації “Плюс”, яка об’єднує провідні нідерландські компанії з 

метою розвитку сільського господарства в Україні  Герман Вермейр підкреслив 

важливість впровадження технологій прецизійного землеробства на кожному 

етапі виробничого ланцюга , що дозволяє підвищити ефективність виробництва. 

     Керівник відділу досліджень та розробок Університету прикладних наук                

м. Дронтен (САН Vilentum) професор Корней Кокс розповів про освітню 

складову поширення знань про технології точного землеробства. Програма 

навчання студентів і практикуючих фермерів цим технологія орієнтується на 

розуміння культури виробництва на полі, оскільки їх впровадження вимагає 

дорогої техніки та обладнання. Зокрема у Нідерландах навчальний курс точного 

землеробства для студентів передбачає проведення 15 лекцій і 15 польових 

практичних занять.  Корней Кокс розповів також про спеціалізоване навчання в 

Україні технологіям точного землеробства на базі Білоцерківського 

національного аграрного університету спільно з нідерландським університетом 

та практику їх впровадження при вирощуванні цукрових буряків в 

Тернопільській області. 

    Наступний доповідач Харм Брінкс – 

представник однієї з провідних 

агроконсалтингових компаній “ДЛВ 

Плант”, яка раніше підпорядковувалася 

Міністерству сільського господарства 

Нідерландів, розповів про досвід 

консультування виробників при 

практичному впровадженні технологій 

точного землеробства і їх вплив на 

родючість грунтів.  

     Член правління компанії “Діфко Інтернейшнл” Рене Кремерс представив 

технологію супутникового моніторингу полів Fieldlook, яка дозволяє 

оперативно оцінювати стан орних земель у фермерських господарствах для 

постійного моніторингу енергетичного балансу грунту.  Ці технології  також  

дозволяють моніторити щільність посіву 

культур.       

    Виробники та науковці Львівщини 

провели переговори з представниками 

нідерландських компаній щодо 

можливостей налагодження співпраці з 

навчання персоналу і впровадження 

технологій точного землеробства у регіоні. 
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XV Конгрес науковців Стрийщини 

     Кластерна стратегія економічного 

розвитку переконливо довела свою 

ефективність  в економічно розвинутих 

країнах, а агропродовольчі кластери 

сприяли розвитку на інноваційній основі 

виробництва в багатьох країнах ЄС.  

     З метою обговорення  перспектив  кластерного розвитку на Львівщині було 

проведено XV Конгрес “Науковці – вихідці Стрийщини”,  який відбувся 18 

квітня на базі Стрийського  аграрного коледжу ЛНАУ. Основна тема конгресу  

2015 року – “Розвиток кластерів як базова стратегія модернізації нашого 

регіону”. Участь у роботі конгресу прийняли понад тридцять науковців. 

     З вступним словом до учасників конгресу звернувся директор коледжу 

Василь Дмитришин, який зазначив, що кластер – це галузеве, територіальне та 

добровільне об'єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із 

науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами 

місцевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності власної 

продукції, яке сприяє  економічному розвитку регіону. Директор Інституту 

розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН Михайло Гладій 

наголосив на необхідності проведення адміністративно-територіальної 

реформи, час проведення якої вже давно настав.  

     Про історію розвитку та становлення кластерів в Україні присутнім 

розповів проректор Львівського національного аграрного університету Ігор 

Яців, наголосивши у своїй доповіді на потребу соціологічного вивчення 

громадської думки. Водночас, саме розвиток громадських організацій в регіоні 

і їх активна діяльність повинні формувати підґрунтя для суспільної підтримки 

при організації і подальшій діяльності кластерів.   

     Президент Львівської Аграрної палати Павло Музика звернув увагу  

присутніх на необхідності принципово нових підходів в організації 

взаємозв’язку “наука-освіта-бізнес-влада”, що необхідно для кластеризації 

регіональної економіки в умовах існуючих економічних та політичних 

викликів.  

     Підсумовуючи думки, що прозвучали на конгресі, директор коледжу 

Василь Дмитришин  висловив сподівання на те, що саме кластери можуть 

модернізувати економіку України загалом і підвищити конкурентні переваги 

аграрного сектору  Львівської області. 
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 Практичний семінар  

з розвитку підприємництва  

в аграрному секторі регіону 

      

     Основні учасники семінару - підприємці з Криму, Донецької та Луганської 

областей,  які вивчали  потенціал аграрного сектору Львівської області. 

     На початку семінару підприємці ознайомилися з можливостями організації 

збуту продукції на ТОВ РСП “Шувар” і послугами, які надає ринок з первинної 

переробки овочів. 

     21 квітня на Львівщині при сприянні 

українсько-данського проекту “Агро Львів” 

відбувся семінар на тему “Формування 

ланцюгів доданої вартості в очівництві та 

садівництві за рахунок інвестицій в 

переробну галузь”. 

     В подальшому учасники семінару 

ознайомилися з напрямами діяльності 

Львівського національного аграрного 

університету у м. Дубляни. Проректор 

університету Ігор Яців докладно розповів 

про історію діяльності вишу та ознайомив 

з консультативними послугами, які 

підприємцям можуть надати науковці. 

     Наступний об’єкт відвідування – виробнича ділянка з вирощування 

полуниці у Жовківському районі, де спеціалісти ТОВ “Агрофрутіка Бишків” 

докладно розповіли учасникам семінару історію підприємства та 

технологічні особливості вирощування ягід.  
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     В продовження тематики семінару, підприємці ознайомилися з існуючими 

світовими технологіями переробки фруктів на Львівщині, які пропонує на 
Жовківщині ТОВ “Галфрост”. Керівник підприємства Анатолій Ключко 

детально представив виробничо-технологічний комплекс підприємства і 

існуючі можливості для налагодження співпраці із постачальниками фруктів. 

     Учасники семінару ознайомилися також з практичним досвідом 

діяльності фермерських господарств на Львівщини відвідавши 

технологічний комплекс із зберігання овочів у ФГ “ЛІМ” Кам’янко-

Бузького району. 

     Набутті на семінарі знання про аграрний потенціал Львівщини 

дозволять підприємцям започаткувати власну справу. 
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Ярмарок кар’єри майбутніх  

фахівців АПК – 2015 на Львівщині 

     23 квітня у Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Гжицького  

відбувся Ярмарок кар’єри майбутніх 

фахівців АПК-2015. 

     З вітальними словами до учасників ярмарку кар’єри та студентів 

звернулися ректор університету, професор Володимир Стибель, заступник 

директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації Людмила Гончаренко, представники обласного центру 

зайнятості та потенційні роботодавці.   

     “На ярмарку студенти мають можливість знайти місце для стажування і 

подальшої праці, а роботодавці – добрих фахівців”, – зазначив  ректор 

університету Володимир Стибель.   

    У ярмарку із сторони роботодавців 

взяли участь чимало банків, зокрема 

«Приватбанк», «Юні Кредит Банк», 

«Кредит Аґріколь», а також аграрні фірми 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ 

«Екофрутс», ТОВ РСП «Шувар», ТОВ 

«Барком», Львівський обласний та 

міський центри зайнятості та інші.  

     Представник ТОВ РСП 

“Шувар” Іван Стефанишин 

зазначив, що більшість з 

роботодавців готові брати 

студентів на практику, впродовж 

якої  обидві сторони зможуть 

визначитись, хто кому потрібний. 

Але роботодавці, взявши студентів 

на практику,  таким чином 

влаштовують  для них конкурс, де 

не на останньому місці – особисті якості кожного.  

     Після загального ознайомлення з пропозиціями усі бажаючі могли взяти 

участь у тематичних круглих столах, які відбувались  в  університеті. 
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Українсько-польська наукова 

 бджолярська конференція 

      Галузь бджільництва надзвичайно 

важлива для розвитку галузей сільського 

господарства, що зумовлює значну увагу, 

яка приділяється фермерами у економічно 

розвинутих країнах.  Бджільництво в 

Україні розвивається динамічно і стабільно 

нарощується експорт на зовнішній ринок, 

зокрема в ЄС. 

     Для обговорення проблем і перспектив розвитку галузі 25 квітня у Львові 

проведено Першу українсько-польську наукову бджолярську конференцію. 

Участь у конференції прийняла делегація зарубіжних гостів на чолі з віце-

президентом Польської Спілки Пасічників Пйотром Кравчиком.  

     З вступним словом до учасників конференції звернувся голова Львівського 

братства пасічників “Рій” Микола Грибок який зазначив ефективність 

довгострокової співпраці з польськими бджолярами і взаємну участь у 

багатьох заходах. 

     Віце-президент Польської Спілки Пасічників Пйотр Кравчик зазначив, що 

бджільництвом у Польщі займається близько 50 тисяч фермерів, які загалом 

утримують 1,35 млн бджолосімей. Водночас, 95 % господарств утримують в 

середньому 80 бджолосімей кожна із яких  забезпечує фермеру з Польщі 

близько 20 кг меду щорічно. 

    Директор фірми Cargill Poland Пйотр Паробочи розповів учасникам 

конференції про сучасні технології годівлі бджіл, використовуючи   

продукцію компанії, яка виробляється з 1996 року у Вроцлаві. Професор 

Природничого університету у Вроцлаві Томаш Стройни представив  власний 

досвід бджільництва, оскільки утримує самостійно дві пасіки у різних 

регіонах Польщі. У своїй доповіді Томаш Стройни підкреслив, що у 2009 р. 

лише 7 % бджолярів використовували для підгодівлі бджіл готові речовини, а 

в  2014 р. їх частка зросла до 38 %.  

     Голова Товариства бджолярів Люблінського воєводства Збігнєв Янкевич 

зазначив, що з бджолярами Львівщини налагоджено стабільну співпрацю, яка 

буде розвиватися і в подальшому.      

     В межах конференції відбулися численні доповіді науковців та практиків з 

технологій годівлі, утримання та оздоровлення бджіл, а також докладно 

висвітлено вимоги ЄС щодо якості продукції бджільництва. Керівник 

матковивідної пасіки з Польщі Петро Чеслав розповів про організаційні 

основи розведення бджіл у цій країні. 
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     Наприкінці конференції, голова 

правління Всеукраїнського Братства 

Бджолярів України Тетяна Васильківська та 

віце-президент Польської Спілки 

Пасічників Пйотр Кравчик підписали 

спільну резолюцію про подальшу 

співпрацю, зокрема в освітній сфері. Слід 

зазначити, що вже сьогодні Україна має 

квоту на навчання чотирьох молодих 

бджолярів у Польщі, а в подальшому 

заплановано лише розширення співпраці, – зазначила координатор освітніх 

проектів у бджільництві, директор Гадяцького аграрного училища Наталія 

Сенчук. 

     Таким чином, двостороння співпраця у бджільництві сприятиме не лише 

обміну знаннями і практичним досвідом, але і дозволить додатково підвищити 

конкурентоспроможність продукції з України на ринках країн  Європейського 

Союзу.  

 

 День органічного поля на підприємстві ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО» у рамках 

швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку  

в Україні» (2012 – 2016)  

 

     14 травня 2015 року у рамках швейцарсько-українського проекту “Розвиток 

органічного ринку” відбудеться День органічного поля на підприємстві ТОВ 

“ДЕДДЕНС АГРО”.  

     Мета заходу – передати досвід вирощування органічної продукції з 

використанням сучасного обладнання. 

     Місце проведення заходу – ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО», Рівненська обл., 

Гощанський р-н, c. Русивель, вул. Центральна, 48.  

     Початок: в 13.00 год.  

     У межах Дня поля запланованo:   

    - Показ технології вирощування озимої пшениці з підсівом і конюшини; 

     - Підготовка ґрунту до посіву сої,  посів сої, обробіток сої  культиватором; 

     - Обробіток сої, к укурудзи, гречки та гороху сітчастою бороною. 

     

    Джерело: www.ukraine.fibl.org 
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Міжнародна підтримка  

кредитного руху України 

     10-11 квітня 2015 року у м. Львові 

перебувала численна делегація Всесвітньої 

Ради кредитних спілок (WOCCU), яка 

провела перше виїзне засідання в Україні  

     Делегацію очолювали Голова Ради Директорів WOCCU Гжегож Бірецький 

та Президент WOCCU Брайан Бранч. До складу делегації входили майже всі 

члени Ради Директорів WOCCU, а саме: Енн Кокран (США), Даніель Бернс 

(Канада), Патрік Журі (США), Манфред Альфонсо Дазенброк (Бразилія), Брюс 

Фулке (США), Сильвестр Кадзола (Малаві), Брайан Макрорі (Ірландія), Д-р 

Чул-сан Мун (Корея), Стівен Стапп (США), Дуг Стоддарт (Канада), а також 

Директор представництва Національної асоціації кредитних спілок у Варшаві  

Павел Гжесік (Польща).  

     З українського боку участь у виїзному засіданні прийняли перший заступник 

голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, Прездент 

Національної асоціації кредитних спілок України Петро Козинець, голова 

правління Церковної кредитної спілки “Анісія” Володимир Сидоровський.  

     Члени Ради Директорів WOCCU і представники українського кредитного 

руху відзначали, що розцінюють цю подію як знак солідарності і підтримки 

системи кредитних спілок України у непрості для нашої держави часи та 

поваги кредитно-кооперативної спільноти всього світу до 

України, наголошували на важливості розвитку кредитних спілок України для 

становлення економіки і підкреслювали свою готовність до подальшої 

співпраці з такою впливовою міжнародною організацією як WOCCU.  

      З розгорнутою презентацією про нинішній 

стан кредитної кооперації в України виступила 

віце-президент НАКСУ Людмила Кравченко. 

Презентація викликала  активне обговорення, 

а кооператори майже з усіх континентів дуже 

цікавилися ситуацією з кредитними спілками 

Криму та Донбасу. Також обговорювались 

шляхи підтримки кредитних спілок України з 

боку WOCCU та рухів кредитних спілок, що 

входять до складу Всесвітньої Ради. 
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      Після засідання учасники 

зустрічі відвідали кредитну спілку 

“Анісія” (м. Львів), яка в цьому 

році відзначає 20-літній ювілей.  

Голова  правління Володимир 

Сидоровський  ознайомив 

делегацію WOCCU з історією її 

створення  та специфікою 

діяльності. 

     На завершення перебування в Україні 

члени Ради Директорів WOCCU, керівники 

НАКСУ та КС ”Анісія” відвідали 

Личаківський некрополь, де віддали шану та 

поклали квіти на могилу основоположника 

кредитної кооперації Польщі Франтішека 

Стефчика. 

Джерело: Церковна кредитна спілка “Анісія”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компанія “Техніка і Технології”  м. Кіровоград в 2015 році проводить на рівні 

країни конкурси для сільських дітей: “Посади дерево добра”, “Я винахідник”. 

Детальніше з умовами конкурсів можна дізнатись на сайті: www.t-i-t.com.ua  
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Електронне адміністрування ПДВ: 

особливості застосування 
   

  ДФСУ в черговий раз роз'яснила механізм 

отримання реквізитів ПДВ-рахунків, 

нюанси заповнення платіжок та подання 

копій записів у реєстрах податкових 

накладних з 1 січня 2015 року. 

      Державна фіскальна служба України (ДФСУ) у листі від 13.03.2015 р. 

№8584/7/99-99-11-04-01-17 звернуло увагу платників ПДВ на деякі особливості 

застосування системи електронного адміністрування ПДВ, 

запровадженої  Законом №71-VIII. Зокрема: 

1) У разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний 

ПДВ-рахунок реквізити платіжного доручення заповнюються так: 

• у полі “Отримувач”   –   назва платника; 

• у полі “Код” –  податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у 

контролюючих органах; 

• у полі “Банк отримувача” – “Казначейство України (ел. адм. подат.)”; 

• у полі “Код банку” – “899998”; 

• у полі “№ рахунка” - номер рахунка, вказаний в електронному повідомленні 

або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку; 

• поле “Призначення платежу” необхідно заповнювати згідно з вимогами щодо 

заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 8 до 

Інструкції  про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. 

2) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до контролюючого 

органу починаючи із звітності за січень 2015 року не подається. 

     Таким чином, Реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 

формами: 

• J1200808 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (скорочена 

перероб. підпр.) п. 11.21; 

• J1201508 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних; 

• J1209008 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних; 

• J1209408 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (до декларації з 

ПДВ (спеціальної) – органами ДФС України будуть прийматися виключно за 

звітні періоди до 1 січня 2015 року. 

3) Рахунки платників податку в системі електронного адміністрування ПДВ 

відкриваються у Держказначействі, МФО 899998 (про це також йдеться у 

листі ДФСУ від 23.01.2015 р. №23.01.2015 р. №2057/7/99-99-11-04-01-17) 

Джерело: «Дебет-Кредит» 
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Внесено зміни до наказу Мін’юсту 
“Про впорядкування відносин, 

пов’язаних із державною реєстрацією 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

         Міністерство юстиції України наказом від 31.03.2015 р. № 465/5 вніс зміни 

до cвого наказу «про впорядкування відносин, повязаних із державною 

реєстрацією речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень» від 17.04.2012 р. 

№595/5. 

    Зокрема, викладено в новій редакції: 

 - заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; 

 - заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо: обтяження речового 

права на єдиний майновий комплекс; іншого речового права на єдиний 

майновий комплекс; права власності на єдиний майновий комплекс; 

припинення прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого 

майна; відмови від речового права; іншого речового права; обтяження речового 

права; права власності; 

 - заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно; 

 - заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у формі інформаційної довідки; 

 - запиту про надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно; 

 - заяви про відкликання заяви; 

 - заяви про надання дубліката свідоцтва про право власності; 

- заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно; 

 - заяви про скасування. 

     При цьому з вимог до заповнення заяв  виключено норми щодо необхідності 

заповнення заяв кульковою ручкою синього кольору та обов’язковості 

проставлення в них дати заповнення. 

     Зазнали змін і Картка прийому заяв та вимоги до її заповнення. Уточнено, 

що  формується державною мовою та підписується особою, яка приймає 

документи, із зазначенням її прізвища та ініціалів. 

     Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 Джерело: «Дебет-Кредит» 
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страхування” (щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку 

пільгових пенсій працівникам, задіяним в сільськогосподарському 

виробництві)». 

Зазначений проект Закону передбачає відновлення дії пільги з 

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій для 

сільгосптоваровиробників – платників єдиного податку четвертої групи 

шляхом приведення Закону України «Про збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування» у відповідність з Податковим кодексом України. 

Також ухвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до постанови від 12 січня 2011 р. № 11». 

У зв’язку із запровадженням електронного адміністрування ПДВ, 

проектом постанови врегульовується питання перерахування податку на 

додану вартість із рахунку платника в системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість на спеціальні рахунки, відкриті 

сільгосптоваровиробниками у банках та/або органах Казначейства.  

Джерело: www.minagro.gov.ua 

Урядовий комітет ухвалив 

відновлення дії пільги для 

сільгосптоваровиробників 

     3 квітня 2015 року на засіданні Урядового 

комітету ухвалено проект Закону України 

«Про внесення зміни до статті 2 Закону 

України  “Про   збір  на  обов’язкове державне 

Публічне обговорення Стратегії розвитку АПК  

продовжено  до середини травня 
 

     У ході прес-конференції Владислава Рутицька, заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України з питань євроінтеграції разом із керівниками 

робочих груп представила результати першого етапу розроблення Єдиної 

комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій 

в Україні на 2015-2020 роки. За кожним напрямком Стратегії підготовлені базові 

аналітичні матеріали. 

     Всі документи опубліковані для розгляду і коментарів громадськості 

на офіційному веб-сайті міністерства: www.minagro.gov.ua/node/16025 

     Термін подання пропозицій продовжено до 15 травня 2015 року.  
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Оренда землі: є зміни 

 
     Законом про дерегуляцію бізнесу внесено 

суттєві зміни до Закону «Про оренду землі» 

оренди землі. Тепер це лише: 

• oб’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної 

ділянки); 

• строк дії договору оренди; 

• орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов 

розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її 

несплату. 

3) Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем 

орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не 

встановлено законом. 

4) При передачі в оренду земельних ділянок сільгосппризначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського 

господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди 

землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим ніж 7 років. 

5) Визначено, що орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить 

орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди 

землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю 

встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. 

6) Орендна плата справляється у грошовій формі.  

За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть 

здійснюватися у натуральній формі. При цьому розрахунок має відповідати 

грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення 

орендної плати.  

За земельні ділянки державної і комунальної власності розрахунки 

здійснюються виключно у грошовій формі. 

Джерело: «Дебет-Кредит» 

Згідно зі змінами, внесеними Законом від 

12.02.2015 р. №191-VIII до Закону «Про  оренду 

землі»: 

1) Не допускається відчуження орендованих 

земельних ділянок державної або комунальної 

власності без згоди на це орендаря. 

2) Скорочено перелік істотних умов договору 
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Іван Стефанишин, експерт аграрного ринку 

Сільське господарство України: 

 тенденції та перспективи 

     За роки незалежності України, з переходом сільськогосподарського 

виробництва до ринкових взаємовідносин, відбулися серйозні зміни в 

середовищі землекористувачів, структурі виробництва сільськогосподарської 

продукції та інших напрямках розвитку цього сектору економіки. 

     Серед землекористувачів мають перевагу господарські товариства та 

приватні підприємства, хоча  по кількості переважають фермерські 

господарства,питома вага яких складає 73%. Проте, за останні вісім років їх 

кількість зменшилась на 4%, а в обсягах виробництва валової         

сільськогосподарської продукції вони займають лише трохи більше 7%. 

     В основному ці господарства займаються виробництвом рослинницької 

продукції – 10,1%, і тільки 1,8% продукція тваринництва від загального рівня 

виробництва. Серед  фермерських господарств, як серед інших 

сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарства 

спостерігається процес концентрації виробництва. Більше 38% 

сільськогосподарських угідь є в користуванні 2,5% фермерських господарств, 

які забезпечують понад 45% чистого прибутку від реалізації 

сільськогосподарської продукції, отриманої фермерами. 

      Аналогічні процеси спостерігаються серед сільськогосподарських 

підприємств. Тому 556 господарств, або 1,5% виробляють більше третини 

зернових культур, а 162 підприємства – четверту частину зерна кукурудзи. 

Така ж ситуація по інших високоліквідних культурах. В порівнянні з 1990 

роком посівні площі зменшились на 4,1 млн. га, що становить 12,7%, за 

рахунок кормових культур, цукрових буряків (по 80 %), льону, який майже не 

висівається, картоплі та овочів (7%). Сільськогосподарські підприємства 

переорієнтовуються на вирощування сої, соняшнику, ріпаку, озимої пшениці 

та кукурудзи. В більшості випадків ця продукція зорієнтована на експорт, з 

мінімальною доданою вартістю. За згаданий період виробництво олійних 

культур зросло в 5,5 рази, з них ріпаку – в 23 рази, сої – в 26 разів. Проте в 

п’ять разів зменшилось виробництво цукрових буряків, а також жита, вівса і 

круп’яних культур.  
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     Важливо мати на увазі досвід південноамериканських країн, зокрема 

Аргентини. Вперше співставлення з цією країною з’явилось в Україні у 1996 

році, і стосувалось в першу чергу політичних процесів, низького рівня 

громадянського суспільства, корумпованості влади і лише частково сільського 

господарства. З часом це порівняння стало традиційним, а в міру концентрації 

сільськогосподарського виробництва в руках великих холдингових компаній та 

вихолощення структури сільськогосподарських культур через окремі елементи 

монокультури, і подібним. 

    До 1980 року сільське господарство Аргентини відзначалось великим 

різноманіттям і було сконцентровано в руках малих сімейних ферм. Типовий 

фермер вирощував невелику кількість продукції: овочі, пшеницю, утримував 

птицю, молочне стадо, часом м’ясну худобу на невеликій ділянці землі, яка 

належала йому на правах володіння. Вироблялась велика кількість надлишків 

продукції. Урядових субсидій не існувало, борги були мінімальні. В 1980 році 

ситуація різко змінилася. Зростання цін на нафту, проблеми з кредитуванням 

через високі відсотки, привело до глибокої кризи, що супроводжувалася 

коливанням інфляційних процесів, часом до 400% в місяць. Задля вирішення 

цієї проблеми в 1990 році було прийнято рішення повнішого використання 

потенціалу сільських територій. Реформу розпочали з культивування 

монокультури в розрахунку на тотальний експорт. Через кризу, мільйони акрів 

землі скупили банки, які перепродали її іноземним корпораціям та приватним 

інвесторам. Саме це стало початком масового запровадження генетично 

модифікованих культур, в першу чергу сої.  

     Вирощування генетично модифікованих (ГМ) культур не обмежувалося 

тільки насінням, але й використанням специфічних засобів  захисту рослин, що 

негативно вплинуло на тварин, людей та навколишнє середовище. В 2002 році 

криза повторилася, яка боляче вдарила по населенню, яке на той час звернуло 

вирощування сільськогосподарської продукції для власних потреб. Криза 

підсилилась голодом. Держава, яка володіє родючими землями, стала 

полігоном запровадження генетично модифікованих культур. Історія аграрної 

реформи та Аргентинська соєва революція стали соціологічним прикладом 

системної втрати продовольчої самостійності заради “прогресу”. Досвід 

Аргентини показує, що сільське господарство успішно розвивається до тих пір, 

поки не розпочалось державне активне втручання, або воно ніяке. 

     Нинішня ситуація в Україні є нечітка і викликає занепокоєння в частині 

невизначених земельних відносин. Холдинг “Укрлендфармінг” має в 

землекористуванні 654 тис.га земель, або це вся посівна площа Львівської 

області, в той час, як в Угорщині 60 тис. га – мегаземлеволодіння.  

     Приклад Бразилії, де була така ж ситуація, як в Аргентині, але вона обрала  
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інший шлях, без кардинального руйнування структури виробництва, але з 

певними обмеженнями в обсягах землекористування. Сьогодні це успішна 

країна. 

     За зовнішніми показниками росту сільськогосподарського виробництва в 

Україні криються серйозні проблеми, а саме: 

     1) Сільське господарство України  не є соціально орієнтоване, що веде до 

депопуляції сільського населення. 

     Враховуючи те, що в Україні є понад 35% землекористувачів від загальної 

чисельності населення, це серйозна помилка політиків, тому що це досить 

високий відсоток, щоб з ним не рахуватись. Змінились і погляди самих аграріїв, 

щодо соціальної політики на селі. Так, за результатами обстеження, 

проведеного агенцією Agri Survey 61% з них, не задумуючись, вважає сільське 

господарство бізнесом, а соціальна складова не є визначальною. При цьому 

50% вважає, що подальший розвиток села залежить тільки від державного 

фінансування соціальної інфраструктури і тільки 21% розглядає сільське 

господарство, як соціальний проект. Поки в Україні визначаються хто 

відповідальний за соціальний розвиток села, щорічно зникає більше 15 сіл. 

Науковці вже говорять про психологічний фактор критичного стану села. 

Найбільш яскравим вираженим носієм культури бідності є середовище 

віддаленої глибинки. Культура бідності – це особливість не особи, а 

середовища, яке втягує іі життя в загальний образ, вирватися з якого дуже 

важко. 

     2) Порушена структура посівних площ з елементами монокультури. 

Відбувається вихолощення групи зернових з перенасиченням озимою 

пшеницею та кукурудзою. В 2014 році їх питома вага у валовому зборі 

перевищила 82%. В той же час зменшуються посіви озимого жита, круп’яних 

культур, вівса, зернобобових. Це веде до втрати родючості грунтів, зниження 

вартості земель, перевитрачанням коштів на закупівлю засобів захисту рослин, 

забруднення навколишнього середовища. Негативні наслідки діяльності 

агрохолдингів: економічні, соціальні, екологічні, структурні. 

    3) Сировинне спрямування експорту, з мінімальною доданою вартістю, що 

негативно впливає на економіку України. На доданій вартості втрати складають 

25 млн. грн на 100 тис. тонн експорту зерна. 

    4) Відсутність цілеспрямованої, зрозумілої  системи державної підтримки 

сільського господарства. До сьогодні не розроблені критерії на базі яких ця 

підтримка має здійснюватись. 

     5)  Неефективність системи кредитування, або практично її відсутність.  

     6) Незадовільна інфраструктура у всіх її вимірах, починаючи з доріг, 

закінчуючи ринками збуту.   
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     Залишається великою проблемою не облаштованість особистих селянських 

господарств, їх невизначеність як в законодавчому так і в чисто практичному 

плані. Слід визнати, що ці господарства з їх майже 60% питомої ваги у 

валовому виробництві сільськогосподарської продукції і надалі залишаються 

стабілізатором продовольчої безпеки. 

     Цей сектор найбільш мобільний, не маючи ніякого зв’язку в державними 

структурами, банками, не дуже реагуючи на інфляційні процеси і в умовах 

кризи його роль буде зростати. У виробництві рослинницької продукції 

переважають картопля та овочі, у тваринництві – молоко та м’ясо. Це важка, як 

правило, ручна праця. Низький технічний та технологічний рівень, орієнтація 

лише на досвід та інтуїцію, при недостатньому рівні знань та організації 

навчального процесу робить цю роботу малодохідною, а продукцію 

неконкурентною. Це шлях до натурального господарства. 

     В цьому секторі також проходять процеси концентрації виробництва в 

господарствах, які мають в користуванні понад один гектар землі. Сьогодні 

22% господарств мають у користуванні 78% земель. Середній розмір 

землекористування 3,9 га. Молоко виробляють 27%, м’ясо ВРХ – 28%, м’ясо 

свиней – 30% господарств. 

     Через недотримання технологічних вимог та відсутність заходів з безпеки 

продукції вона не може бути ідентифікована та супроводжена відповідними 

документами. Це породжує тіньовий обіг продукції без сплати відповідних 

податків та гарантування її безпечності. За різними оцінками це 60-80%. Лише 

56% господарств запроваджують сівозміни, 26% використовують 

рекомендовані сорти сільськогосподарських культур, 2,1% проводять 

вапнування кислих грунтів, 16,4% застосовують штучне запліднення тварин, в 

половині господарств не проводяться ветеринарні перевірки, лише 22% має 

підтвердження санітарної перевірки якості молока. Незадовільна 

інфраструктура та ризики щодо якості продукції, невизначеність в частині 

сплати податків, зокрема ПДВ, формують низьку її товарність. Картопля – 9%, 

м’ясо ВРХ – 14%, овочі – 22%, молоко та ягоди – 40%. 

     Цілком зрозуміло, що без чіткої та зваженої політики в аграрному секторі, 

забезпечити його стабільність буде важко. Створивши умови для розвитку 

сільськогосподарського виробництва всіма  його учасниками, розвинувши 

інфраструктуру аграрного ринку можна інвестувати в сільські території 

колосальні кошти. Інструменти різні: це і кооперація, впровадження 

інноваційних технологій, широкомасштабне навчання, стимулювання розвитку 

сільських територій через залучення та впровадження різного роду проектів, 

інтегрування виробництва окремих видів продукції та надання послуг 

особистими селянськими господарствами в структури великих компаній і ін.  
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Успіх у садівництві  потребує постійного руху та пошуку 

     Для людей, котрі не мають 

безпосереднього стосунку до сільського 

господарства, такий вид фермерства як 

садівництво здається не важким. На 

перший погляд, це робота гарна, приємна, 

«чиста» – це справді так, проте за однієї 

умови – таку роботу слід любити і від 

самого початку не тішити себе ілюзіями, 

що вона легка. Особливо, що стосується 

садівництва як бізнесу. Знову ж таки, лише 

спостерігаючи, можна зробити висновок, що виростити ягоди і фрукти легко, 

так само як і продати їх, адже така продукція популярна. Однак не все так 

легко, особливо з реалізацією. 

     Якщо займатися садівництвом професійно і зробити його основним 

джерелом прибутку, то перш за все слід подумати про реалізацію. Говорячи 

про фрукти, окрім свіжого ринку є змога їх зберегти до періоду «не сезону», 

щоб продати дорожче, а от зберегти ягоди – це складніше. На свіжий ринок 

їх слід продати відразу після збору, подальша реалізація можлива лише за 

умови обробки. З проблемою продати ягоди з більшою фінансовою вигодою, 

а не відразу після збору, коли ціни найнижчі, зіткнулася керівник ФГ 

«Вікторія-В» Галина Мітітелу. У своєму садівництві господиня вирощує в 

основному сливи, і зазначає, що слива – це достатньо скороспіла культура, 

яка починає плодоносити вже на четвертий рік, і з кожним роком 

врожайність зростає, а плоди починають дозрівати з початку липня, і 

плодоносіння триває приблизно до кінця вересня. Пані Галина також 

відзначає, що особливих проблем при вирощуванні сливи немає, однак 

суттєвою незручністю є обмежений термін зберігання. «Реалізація нашої 

продукції стала гострою проблемою вже тоді, коли ми отримали перший 

урожай, – зазначає пані Мітітелу. – Відразу продати весь урожай на свіжому 

ринку якщо й можливо, то за мінімальну ціну. Так і трапилося у нашому 

випадку – шкода було, щоб урожай зіпсувався і дуже прикро було продавати 

його за «копійки». Після цього ми розуміли, що ця проблема виникатиме 

кожного року, і щоразу ми втрачатимемо більше через збільшення 

урожайності. З цієї ситуації є два виходи – замороження або сушіння. 

Заморожені ягоди – це специфічна продукція, яка має свої особливі вимоги 

до продажу і тим самим обмежує нас у ринку збуту. Саме тому ми 

зупинилися на сушінні». 
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     За допомогою у купівлі та виборі обладнання для сушіння «Вікторія-В» 

звернулася до проекту «Агро-Львів». Фахівці допомогли обрати 

найоптимальніше обладнання, а також господарство отримало грантові кошти 

для купівлі сушильного обладнання – 18 300 грн. Відтак господарство 

закупило електричні сушарки, які працюють з продуктивністю приблизно 250 

кг на добу. Тепер вже можна оцінити користь від цих інвестицій – «Вікторія-

В» вже більш ніж два роки практично не має втрат урожаю, адже те, що не 

продають на свіжий ринок – сушать і реалізують впродовж всього року. 

Галина Мітітелу розповіла, що придбання сушильного обладнання дало змогу 

також заробляти завдяки наданню послуг із сушіння іншим господарствам чи 

окремим людям. Окрім цього, господиня налагодила співпрацю зі своїми 

колегами, котрі вирощують яблука, груші та інші фрукти і тепер продає свої 

сушені сливи у наборі з і іншими фруктами. Така різновекторність у роботі 

дає змогу господарству «Вікторія-В» знижувати ризики сезонності у своїй 

роботі, маючи таким чином заробіток впродовж усього року. У найближчому 

майбутньому Галина Мітітелу планує продавати сухофрукти безпосередньо 

ресторанам, кафе, їдальням та іншим закладам харчування, а також не 

відкидає варіанту співпраці з харчовими підприємствами, які переробляють 

фрукти, оскільки ринки збуту так чи інакше треба буде розширювати. 

     Зазначимо, що господарство також отримало грант (33 664,55 грн), завдяки 

якому вдалося відремонтувати приміщення, реалізувавши комплексний проект 

зі сушіння продукції. Таким чином, господарство  складається з трьох 

приміщень – для зберігання свіжої продукції, власне для сушіння, де і 

встановлене обладнання, і третє приміщення – для зберігання сушеної 

продукції. Сушіння ж дало змогу працювати практично без втрат урожаю і 

самостійно визначати, яку частину продукції продати, а яку використати для 

виготовлення сухофруктів.  

     У найближчих планах Галини Мітітелу – 

придбання машини для нарізання яблук та 

мийки для фруктів, а також на ще не 

засадженій землі площею 3,5 га посадити 

груші та яблуні. На даний час у ФГ “Вікторії-

В” вже є замовники на врожай для торгівлі у 

свіжому вигляді і для заморозки, що свідчить 

про успішність обраної стратегії розвитку  

даного господарства. 

Джерело: Українсько-данський проект “Агро Львів” 
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Контроль за  розвитком основних  

          шкідників і хвороб сільськогосподарських  

культур у Львівській області в період  

весняно – польових робіт 2015 року 

     Прогноз фітосанітарного стану посівів і насаджень 

сільськогосподарських культур є основою інтегрованих систем захисту 

рослин від шкідливих організмів. Прогноз дозволяє суттєво раціоналізувати 

застосування засобів захисту рослин, що має економічне, екологічне та 

соціальне значення. 

     Головне завдання ентомологічного прогнозу полягає в завчасній оцінці 

ступеню загрози урожаю від шкідників, обґрунтуванні доцільності, 

оптимальних строків та економічної ефективності заходів захисту рослин. 

Метою фітопатологічного прогнозу є недопущення несподіваного зростання 

розвитку та появи епіфітотій хвороб, коли захист культур потребує значних 

витрат матеріальних ресурсів та праці. Не менш важливим є обґрунтування 

відмови від застосування засобів захисту рослин у період депресії хвороби. 

В цілому, відсутність прогнозування унеможливлює контроль і 

передбачення фітосанітарної ситуації посівів сільськогосподарських 

культур, своєчасне і ефективне застосування систем захисту. Без прогнозу 

неминучі епіфітотії багатьох небезпечних хвороб, суттєві втрати врожаю, 

перевитрати матеріально технічних засобів. 

     Для усіх видів прогнозу в захисті рослин інформацію стосовно поточного 

стану шкідливих популяцій дає фітосанітарний моніторинг. Існуюча система 

такого моніторингу в Україні була створена у 1923 році. З того часу 

принципи її функціонування змінилися мало. Концептуальна розробка 

сучасної системи фітосанітарного моніторингу, що заснована на передових 

інформаційних технологіях, інструментальних методах обліку чисельності 

комах, оперативному доведенні прогностичних рішень як до керуючих 

органів, так і до зацікавлених землекористувачів різних економічних 

категорій, має суттєве практичне значення. 

     В поточному році на Львівщині спостерігалась рання і тепла весна: 

підвищення температури повітря в березні місяці максимально до 

+15…18°С вдень сприяло значно швидшому (на дві-три декади раніше 

середніх багаторічних строків) відновленню вегетації озимих зернових 

Тетяна Данілкова, начальник відділу методологічного  

прогнозування Державної фітосанітарної інспекції  

Львівської області   
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культур, ріпаку та багаторічних трав. Перезимувала більшість шкідників 

перебуває у доброму фізіологічному стані і за сприятливих агрокліматичних 

умов спроможна відновити численну та якісну популяцію. А тому моніторинг 

фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин набуває важливого 

значення для подальшого регулювання чисельності шкідливих організмів з 

метою мінімізації негативної дії їх на врожай. Головним чином фітосанітарна 

ситуація в агроценозах визначатиметься комплексом агрокліматичних умов, 

природних і господарських факторів. 

     Багатоїдні шкідники. За існуючих впродовж зимових місяців погодно-

кліматичних умов склались сприятливі умови для загибелі мишоподібних 

гризунів внаслідок заливання нір і ходів талими водами та рідким ґрунтом, 

особливо у місцях з пониженим рельєфом. Навесні поточного року ці дрібні 

ссавці значної шкоди посівам сільськогосподарських культур не 

завдаватимуть. Підвищена чисельність і шкідливість мишей та полівок 

спостерігатиметься лише на окремих полях озимих культур, багаторічних 

трав, а також на полях, які прилягають до лісосмуг, або на площах, які не 

оброблялись по декілька років. 

     При середньодобовій температурі повітря вище +5ºС розпочинається 

розмноження гризунів та формування популяцій у нових стаціях за межами 

місць резервації. При цьому їх шкідливість і чисельність зростатимуть, що 

також визначатиметься швидкістю розвитку молодняка, частотою 

дітонародження, відсотком від загального числа самок, які розмножуються, 

кількістю дитинчат в кожному виводку, ступенем виживання гризунів. При 

досягненні порогу шкідливості більше 3-5 жилих колоній на гектар 

попереджують пошкодження посівів через розкладання отруйних зернових 

принад біопрепарату бактороденциду, або хімічних препаратів на основі 

бродіфакуму (антимиша, бродівіт, капкан, мишолов), дифенацину (ратиндан), 

бромадіолону (бромакем), флокумафену (шторм), інших родентицидів. 

      Біопрепарат Бактороденцид (зерно пшениці, вівса чи ячменю, всередині 

та на поверхні якого знаходяться мікроби – штам сальмонел, які викликають 

мишачий тиф) виявляє тотальну дію безпосередньо на мишоподібних 

гризунів. Після поїдання препарату бактерії потрапляють у шлунково-

кишковий тракт, потім в кров, викликаючи септицемію, коли гемолімфа не 

може пригнічувати розмноження мікроорганізмів, шкідники стають кволими, 

мало їдять і протягом 3-5 днів гинуть. Інфекція тифу передається від хворих 

особин здоровим різними шляхами, найпоширенішим є канібалізм. 

технологічних заходів системи захисту озимих зернових культур. Загиблі 

гризуни є резервуаром маси бактерій, тому, поїдаючи їх, здорові особини  
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заражуються. Перебуваючи у тісному контакті один з одним, миші швидко 

розповсюджують смертельно небезпечну для них хворобу. Цей ефект 

спонтанного безкоштовного тиражування засобів захисту недосяжний для 

найефективніших сучасних хімічних сполук і є однією з найбільш привабливих 

рис мікробного препарату Бактороденциду. 

     При прогріванні ґрунту до +12ºС спостерігатиметься активізація і 

переміщення у верхні його шари дротяників та несправжніх дротяників, 

личинок хрущів, інших ґрунтових шкідників. Вийшовши з зимової діапаузи, 

повсюдно існуватиме загроза осередкового пошкодження сходів ярих зернових і 

просапних культур. Тому для попередження пошкоджень насіння та молодих 

рослин ґрунтовими фітофагами перед посівом обов’язково проводять 

протруювання насіння імідаклопридом (гаучо, даліла, койот, нупрід), 

тіаметоксамом (круїзер, магма), фіпронілом (космос), клотіанідином (мундус, 

пончо), біфентрином (семафор) тощо. За перевищення ЕПШ цих шкідників у 2-

3 і більше разів, під час сівби вносять у рядки форс, г. 4 кг/га.     
Продовження статті у наступному номері 

ТОВ «Новоферт» – компанія з іноземними 
інвестиціями, перший в Україні виробник нових 
складних, комплексних  100% водорозчинних добрив 
NPK з мікроелементами в хелатній формі. 
Продукція зареєстрована і реалізується  в Україні, 
Молдові, країнах ЄС та  Америки. 

Водорозчинне добриво NPK з мікроелементами – безхлорне, містить 
збалансований комплекс   макро (азот, фосфор, калій, магній) та 
мікроелементів: (Cu, Fe, Co, Zn) на хелатній основі ЕДТА 
(етилендіамінтетраоцетна кислота), В, Мо підвищує коефіцієнт використання 
елементів живлення до 90-95%. 

Склад добрив збалансований, науково обґрунтований і лабораторно 
підтверджений що дозволяє суміщати добриво з більшістю засобів захисту 
рослин. Залишок нерозчинної речовини – від 0,04 до 0,006%. Аналогічні 
добрива інших постачальників мають показники значно нижчі.  

Способи застосування: позакореневе підживлення, крапельне зрошування, 
полив (фертигація) обрoбка посадкового та посівного  материалу.  

Добрива NPK марки Новоферт при правильному застосуванні, вибору 
потрібних форм, врахуванні кліматичних зон і особливостей грунтів 
дозволяють: 1)  зберігати та підвищувати родючість грунтів; 2) регулювати 
процес живлення рослин; 3)  підвищувати врожайність сільськогосподарських 
культур (пшениця – підвищення урожайності  на 5-15 ц/га, соняшник – 2-3 ц/га, 
кукурудза – 3-6 ц/га,  морква – 61,9 ц/га, капуста білокочанна – 7,9 т/га); 4) 
підвищувати якість рослинницької продукції (пшениця – підвищення 
білковості зерна на 2-3,8%, буряку – вміст цукру підвищується на 1,5-2%, 
соняшник – олійність зростає на 2-4%; томат – підвищення вмісту вітаміну С. 
Джерело: www.novofert.com 
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      Індивідуальний підхід до кожної корови. Усі корови різні. Кожна 

тварина має свої, притаманні лише їй риси, і процес доїння в окремо взятої 

корови має свої особливості. Більше того, характер молоковіддачі може 

змінюватись протягом лактації, він може бути різним навіть під час доїнь 

протягом дня. Упроваджена на підприємстві система доїння повинна повною 

мірою враховувати індивідуальні особливості молоковіддачі кожної корови, 

тому що доїльний апарат контролює потік молока і реагує на його зміну 

відповідними характеристиками пульсації та рівня вакууму.  

     Однією з найбільш сучасних систем для доїння корів у світі є система 

Дуовак®, a  принципи, втілені в життя винахідниками доїльного апарата 

відкрили нову добу у взаємовідносинах між коровою, технікою та людиною.  

     Ефективна робота оператора. Зміна режимів роботи доїльного апарата 

відповідно до зміни потоку молока вносить певні корективи в роботу 

оператора. Доїльний апарат необхідно під’єднувати зразу після закінчення 

підмивання й підготовки вимені до доїння. Слідкуючи за датчиком, який 

інформує про режим роботи апарату, оператор має можливість закінчувати 

доїння і знімати апарат із вимені корови не в порядку підключення, а в 

порядку видоювання тварин. Якщо корова видоїлася, а оператор виконує  

інші технологічні операції, доїльний апарат не завдасть шкоди вимені, 

працюючи в режимі масажу. Таким чином використання системи Дуовак® 

створює умови для стабільної й ефективної повсякденної  роботи. 

       Фізіологічні основи доїння.  Молочна залоза (вим’я) 

складається з альвеол, молочних ходів, цистерни залози й 

цистерни дійки. Молоко утворюється клітинами 

секреторного епітелію, якими  вистелено внутрішню  

поверхню альвеол.  Більша   частина молока знаходиться 

саме в альвеолах, і лише відносно невелика його частина 

міститься в цистерні залози та цистерні дійки, звідки 

молоко можна видоїти. Виділення молока з альвеол 

можливе тільки під дією гормону окситоцину, який 

спонукає альвеоли скорочуватися, в результаті чого 

молоко виштовхується до цистерни залози. Дія гормону 

окситоцину починається тільки за умови підвищення 

його концентрації у крові в результаті стимуляції вимені.  

Виділення окситоцину та скорочення альвеол у результаті 

подразнення вимені називають у науковій літературі 

Сучасні системи доїння корів – запорука успіху 

Остап Зайло, менеджер з продажу капітального обладнання ПП “Віта-Агро” 
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Модифікації Дуовак® мають ті чи інші 

додаткові пристрої, зокрема, кришки, 

тримачі, з’єднувальні вузли, тощо. 

Додаткові пристрої використовуються при 

застосуванні системи Дуовак® у доїльних 

установках різного типу та для задоволення 

особливих вимог користувачів.  

      

     Головний блок Дуовак® з’єднується з 

вакуумпроводом, в якому під час доїння 

підтримується стабільний вакуум-

метричний тиск, як правило, на рівні 50 

кПа. Датчик потоку молока приєднується 

до молокопроводу, де під час доїння рівень 

вакууму аналогічний рівню вакууму у 

вакуумпроводі. 

     Початок доїння –  фаза  стимуляції. Як правило, на початку доїння (зразу 

після підготовки вимені до доїння) потік молока досить слабкий. Необхідно 

біля хвилини, щоб спрацював нейрогуморальний рефлекс молоковіддачі й 

альвеоли почали скорочуватись під дією окситоцину. Доїльний апарат із 

системою Дуовак® необхідно приєднати до вимені зразу після закінчення 

підготовки вимені до доїння. До початку збільшення потоку молока система 

Дуовак® продовжує почату оператором стимуляцію делікатним масажем дійок 

вимені за допомогою низького вакууму на рівні 33 кПа.  Ключем до розуміння 

причини зміни рівня вакууму в залежності від потоку молока є взаємодія двох 

магнітів. Один нерухомо вмонтований у поплавок датчика потоку молока. 

Другий, рухомий магніт, знаходиться в блоку управління і виконує роль  клапана 

нейрогуморальним рефлексом молоковіддачі. 

     Дуовак® – система, якою керує корова. Під час доїння рівень потоку 

молока змінюється. Відповідно до зміни потоку доїльний апарат автоматично 

регулює рівень вакууму в колекторі та характеристики пульсації. 

     2. Принци роботи системи Дуовак®. 

     Базовий модуль. Доїльні  апарати  Дуовак®  випускаються  в  багатьох  

модифікаціях,  але  в основу всіх моделей закладено принципово однаковий 

базовий модуль, який складається з головного блоку та датчика молоковіддачі  

з діафрагмою (рис. 1). До головного блоку завжди приєднується пульсатор. 



34 квітень, 2015 / №7 (7) 

 

 

     В фазі стимуляції  доїльний апарат  працює наступним чином (рис. 2):  

     1) усе молоко проходить через калібровану фаску в дренажній трубці; 

     2) магніт блоку управління притягується магнітом поплавка, перекриває отвір 

А та відкриває доступ вакууму в камеру В. Тоді внаслідок різниці площ, на які 

діє вакуум,  мембрана С піднімається, переводячи клапан D у верхнє положення. 

Таким чином перекривається пряме сполучення  пульсатора з вакуумпроводом; 

     3) до пульсатора вакуум надходить через регулятор низького рівня вакууму Е, 

який впускає в апарат повітря, створюючи зону низького вакууму. Регулятор  

низького рівня вакууму налаштовується таким чином,  щоб на пульсатор 

подавався вакуум на рівні 33 кПа; 

     4) камера над мембраною F сполучається за допомогою імпульсної трубки із 

зоною низького вакууму. Унаслідок різниці тисків (у молокопроводі вакуум 

залишається на рівні 50 кПа) мембрана прогинається,  обмежуючи доступ 

вакууму до колектора. Мембрана знаходиться на певній відстані від отвору, 

через який молоко потрапляє до датчика потоку. Таке положення мембрани в 

поєднанні з впуском повітря в колектор стабільно підтримує рівень вакууму в 

колекторі в межах 33 кПа. 
Максимальний потік молока – основна фаза доїння.  

Як тільки потік молока перевищить межу 200 мл/хв., апарат автоматично 

вмикає основний режим доїння. В колектор подається робочий рівень вакууму, 

що забезпечує швидке видоювання корови. Останнє є дуже важливим, тому що 

дія гормону окситоцину обмежена в часі. Добре випорожнення вимені є 

важливим фактором отримання високих надоїв та позитивно впливає на 

здоров’я  вимені. 

     Під час основної фази доїння поплавок датчика потоку піднімається, 

“відпускаючи” магніт блоку управління. Отже, в такому випадку (рис. 3): 

50 кПа 

50 кПа 

50 кПа 

50 кПа 

Рис. 3 

 

 

1) магніт блоку управління знаходиться в 

нижньому положенні; 

2) поплавок піднімає дренажну трубку для 

покращення евакуації молока; 

3) атмосферний тиск через отвір (А) надходить до 

камери В; 

4) клапан D під дією вакууму в патрубку блоку 

управління переміщується в нижнє положення, 

завдяки чому вакуумна лінія напряму 

сполучується з пульсатором; 

 5) над мембрану подається вакуум на рівні 50 кПа, мембрана вирівнюється, а 

отже, вакуум у колектор надходить без обмежень, молоко без перешкод 

транспортується до молокопроводу. 

. 
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6) Доїльний апарат не перешкоджає доступу вакууму до колектора й 

пульсатора, тобто працює в режимі, аналогічному режиму роботи звичайного 

доїльного апарата. 

     Завершення доїння – фаза заключного масажу. Після завершення 

основного потоку молока, коли він стане менше 200 мл/хв., доїльний апарат 

знову автоматично ввімкне режим низького вакууму та буде працювати в 

режимі заключного масажу, аналогічно фазі стимуляції. Рівень вакууму в 

колекторі буде становити 30 – 33 кПа. 

     Завдяки зниженню рівня вакууму система Дуовак® практично виключає 

травмування вимені внаслідок холостого доїння. Підвісна частина доїльного 

апарату може без шкоди залишаються на вимені до тих пір, поки оператор не 

перевірить повноту видоювання та зніме доїльний апарат.  

     Індикатор режиму роботи (міх). В верхній частині головного блоку 

знаходиться гумовий міх, який виконує роль індикатора режиму роботи 

доїльного апарата (рис. 4). Коли доїльний апарат на початку доїння працює в 

режимі стимуляції, міх сплющений (позиція 1). При переході доїльного 

апарата в режим основного доїння міх випрямляється (позиція 2). Як тільки 

потік молока в кінці доїння стане меншим 200 мл/хв. й апарат перейде у фазу 

заключного масажу, міх знову сплющиться (позиція 3). 

Рис. 4 

1 

2 

3 

     Вмикання режиму основного 

доїння вручну. 

     Якщо в процесі доїння, коли 

доїльний апарат  працює в режимі 

низького вакууму (міх сплющений), 

виникає необхідність перейти в 

режим основного доїння, 

операторові необхідно легенько 

підняти міх догори (рис. 5).  
При цьому : 

1) атмосферний тиск надходить до камери В через отвір 

клапана Н; 

2) клапан D повертається в нижнє положення, в результаті 

чого вакуумна лінія напряму сполучується з пульсатором та 

камерою над мембраною. 

Рис. 5                    Після примусового переходу до режиму основного доїння 

необхідно бути дуже уважним, тому що до роботи в автоматичному режимі 

апарат повертається тільки тоді, коли потік молока перевищить 200 мл/хв., 

магніт блоку управління перейде в нижнє положення й атмосферний тиск 

до камери В буде надходити звичним шляхом.  
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      Розвитку кооперації на Львівщині завжди 

приділялася важлива увага зважаючи на позитивний 

історичний досвід. Навіть у складній економічній 

ситуації, кооперативи у нашому регіоні поступово 

розвиваються і планують розширювати власну 

діяльність.  

      Одним із таких прикладів є сільськогосподарський 

виробничий кооператив “Молоко-Країна”, який має 

п’ятирічний досвід успішної роботи в регіоні.    

            Докладніше про досвід роботи в молокопродуктовому підкомплексі нашому 

виданню розповів начальник виробничого відділу Представництва “Львів” СВК 

“Молоко-Країна” Мирон Ходак.     

- Доброго дня, шановний Мирон Григорович. Розкажіть, будь ласка, 

читачам нашого видання про діяльність СВК “Молоко-Країна” у 

Львівській області. 

- М.Х.: Перш за все хочу зазначити, що Представництво “Львів” є одним із  

сімнадцяти структурних підрозділ кооперативу “Молоко-Країна”, який, у 

свою чергу було, створено в кінці 2010 року для об’єднання селян – дрібних 

виробників молока з метою збільшення власного доходу, подальшого 

інвестування отриманих коштів у збільшення продуктивності молочного 

стада і освоєння сучасних технологій виробництва, транспортування та 

зберігання молока. Незважаючи на те, що виробництво молока, на перший 

погляд, традиційна галузь, але технічний прогрес відбувається досить 

швидко. Селяни можуть одержати додаткові доходи, зберегти молочне стадо і 

покращити якість сировини, чому й сприяє робота нашого кооперативу. 

 

- В скількох регіонах працює кооператив і яку кількість членів  

об’єднує? 

-М.Х.: Кооператив “Молоко-Країна” в 17 областях України. На сьогодні  

кооператив  об’єднує близько 18 тисяч членів, які загалом утримують понад 

25 тис корів. Ми співпрацюємо з 20-ма молокопереробними підприємствами 

у більшості регіонів України.  

     У Представництві “Львів” на даний час приймає участь 664 члена, які 

утримують понад  800 корів.  Наш структурний підрозділ підписав під 

договір і реалізує молоко для Львівського молочного комбінату ППК 

“Прометей”. 

 

Розвиток кооперації на селі створює додаткові можливості  

для економічного піднесення громад у майбутньому – Мирон Ходак 
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- Розкажіть докладніше про механізм співпраці: “кооператив-

молокопереробне підприємство”?  

- М.Х.: На постійній основі у нашому кооперативі працюють 28 

приймальників молока. Частину необхідного обладнання для здійснення 

охолодження виробленого молока кооператив одержав по договору оренди 

від молокопереробного підприємства – нашого постійного партнера із 

початку заснування.  

     Для цього кооператив уклав угоду з Львівським молочним комбінатом 

ППК “Прометей” на продаж молока та угоди на оренду холодильного 

обладнання та іншого обладнання, необхідного для забезпечення якості 

виробленого молока. Партнерська співпраця з цим молокопереробним 

підприємством  налагоджена з початку створення кооперативу, оскільки 

підприємство зацікавлено у якісній сировині і збереженні поголів’я корів на 

Львівщині.  

     Надійна сировинна база для багатьох молокопереробних заводів важлива, 

а тому в міру збільшення кількості членів кооперативу і відкриття нових 

молокоприймальних пунктів, наш постійний і надійний партнер надає 

відповідне обладнання згідно угоди  оренди.  Наприклад, нещодавно 

кооператив отримав 14 приладів-аналізаторів якості молока “Есоmilk” для 

використання на половині молокоприймальних пунктів, яких загалом є 28. 

Інше обладнання буде також докуповуватися кооперативом  поступово 

протягом 2015-2016 рр. 

     Механізм співпраці з переробним підприємством на основі оренди 

обладнання кооператив обрав через високу його вартість.  Наприклад, лише 

середні затрати на створення одного молокоприймального пункту – на 

приміщення – близько 7 тис. грн. не враховуючи вартості обладнання і 

підключення до енерго- та водопостачання. Очевидно, що наш кооператив на 

початку формування таких фінансових ресурсів для охоплення всіх сіл не 

мав.  Саме тому співпраця на умовах оренди була і залишається надзвичайно 

вигідною як для кооперативу так і для переробника. 

 

- В яких районах Львівщини кооператив працює на даний час і чи 

існують плани щодо розширення ареалу діяльності?  

- М.Х.:  Більшість членів кооперативу проживають в Радехівському та 

Буському районах, але маємо у планах поступово розширювати діяльність у 

Бродівському, Сокальському  і  Стрийському районах, а згодом – можливо у 

всіх районах Львівщини.  
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     На даний момент денний обсяг виробництва молока становить  близько 5 т., 

а в літній період –15-20 т. молока. Найбільші обсяги молока виробляються у 

Куликівській, Березівській і Кустинській сільських радах. Крім того, у цих же 

селах крім нашого кооперативу, можуть діяти заготівельні пункти від інших 

молокозаводів, які, проте пропонують менш вигідні умови співпраці. Але 

населення бачить, що кооператив є перспективним і надійним об’єднанням, 

тому ми поступово розширюємось і пропонуємо додаткові послуги. 

   

- Чи використовує кооператив зарубіжний досвід при створенні та 

функціонуванні? 

- М.Х.: Кооператив використовує досвід наших західних сусідів, оскільки 

об’єднання в кооперативи є одним з небагатьох шансів забезпечення розвитку 

сільських територій і підвищення рівня життя мешканців  сільських громад  

Львівщини. Досвід свідчить, що лише спільними зусиллями можна покращити 

якість молока від якого значною мірою залежить і конкурентоспроможність 

молокопродуктів на національному та міжнародному ринках. Подібний шлях 

пройшли практично всі європейські країни, зберігши комплекс 

молокопереробної галузі. На жаль, не всі реформи здійснені протягом 

останніх понад  двадцяти років сприяли розвитку кооперації на селі. 

Незважаючи на складні економічні умови, кооператив продовжує виконувати 

всі свої поточні зобов’язання, а в майбутньому – будемо розширювати 

підтримку найбільш перспективних членів, котрі прагнуть збільшити 

виробництво товарного молока. Слід пам’ятати, що члени кооперативу завжди 

одержують ряд додаткових фінансових і матеріальних переваг. 
 

- Розкажіть про ці переваги докладніше?  

- M.X.: Члени кооперативу “Молоко-Країна” користуються всіма перевагами 

свого перебування в організації. Зокрема: оплата кооперативом ветеринарних 

послуг в сумі 220 грн. на корову в рік, в яку включено витрати на штучне 

осіменіння (150 грн.) і диспансеризацію (70 грн.); оплата проведення 

щомісячних досліджень на мастит (50 грн. в рік); забезпечення членів 

кооперативу кормами за оптовими цінами; надання безвідсоткових позик на 

придбання корів, доїльних апаратів та малої сільськогосподарської техніки. 

Після року перебування в кооперативі виплачуємо орендну плату в розмірі 200 

грн. за одну корову. Таким чином лише пряма фінансова підтримка члена 

об’єднання в перерахунку на одну дійну корову становить близько 500 гривень 

на рік. 
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-  Які труднощі в роботі кооперативу виникають і як Ви з цим 

справляєтесь? 

- М.Х.:   Oднією з проблем є складність переконати людину в тому, що в 

кооперативі його корову не заберуть, а підписаний договір являється не 

обтяженням чи  зобов’язання – це документ, який в майбутньому буде  

гарантією стабільної співпраці. Кооператив зацікавлений у виробництві 

якісного молока і бажано у більших обсягах, тобто у високій продуктивності 

корів  –  і готовий цьому сприяти. В сучасних умовах сільських  жителів треба 

переконати, що якісне молоко у достатніх обсягах – це джерело додаткового 

доходу у складній економічній ситуації. Спочатку було важко переконувати 

селян об’єднуватися, проте згодом люди переконалися в нашій надійності і 

стабільності. Сьогодні вже є багато випадків, коли нам телефонують і 

пропонують співпрацю – це кращий доказ ефективності нашої роботи. 
 

- Ваші побажання для аграріїв? 

- М.Х.: Головне – не опускати руки,  а економічна ситуація стабілізується. Буде 

економічне піднесення, а тому чисельність поголів’я бажано нарощувати, 

оскільки це завжди живі гроші.   
 

- Дякую Вам за інтерв’ю. 

 

Розмову вів Павло Музика.      

Шановні читачі.  

       У рубриці “Точка зору” Ви можете висловити 
власний  погляд на проблеми реформування аграрного 

сектору України, представити практику розвитку 

підприємства і поділитися власним досвідом з іншими 
виробниками Львівської області.    
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Назва виставки 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 

Детальніша 

інформація 

Міжнародна 

конференція «Ягоди 

України-2015: 

заморозка і свіжий 

ринок». 

21-22 травня 2015 р. 

м. Київ,  

готель «Русь Акорд» 

вул. Госпітальна,4 

www.fruit-inform.com 

Український 

агрохімічний форум 

“Захист і живлення 

рослин 2015” 

21-22 травня 2015 р. 

Київська обл.,  

м. Васильків 

UBI Kонференц-хол, 
вул. Підприємницька, 15 

www.euroagrochem.com 

Конференція  

“Системи 

землеробства-2015” 
 28-29 травня 2015 р. 

Черкаська обл.,  

м. Жашків,  

вул. Артема, 16 

www.agrotimes.net 

XIV Міжнародна 

науково-практична 

конференція “Ресурси 

природних вод 

Карпатського регіону: 

проблеми охорони та 

раціонального  

використання” 
 

  28-29 травня 2015 р. 

 

 м. Львів, Державний 

природничий музей, 

Конференц-зал 

вул. Театральна 18, 

  

www.cstei.lviv.ua 

VII Міжнародний 

конгрес «Прибуткове 

свинарство»  
2 червня 2015 р. 

м. Київ, АККО 

Інтернешнл,  проспект 

Перемоги, 40-Б 

www.pigcongress.org 

Конференцiя “Doing 

Business in Hungary” 
14 травня 2015 р. 

м. Київ, 

Готель "Hilton Kyiv" 

Бульвар Тараса 

Шевченка, 30 

www.a7conf.com 
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Назва виставки 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша 
інформація 

Міжнародна  

виставка-ярмарок  

TUTTOFOOD 

3-6 травня 2015 р. 
Італія,  

м. Мілан 

www.tuttofood.it 

 

81-й Міжнародний 

сільськогосподарський 

ярмарок 

 

9-15 травня 2015 р. 
Сербія, 

м. Нові Сад 
www.sajam.net 

Second Green 

Investment Financing 

Forum 

 

19-20 травня 2015 р. 

Франція, 

м. Париж, 

OECD Conference 

Centre 

www.oecd.org 

XXII-а Міжнародна 

спеціалізована 

виставка продовольчих 

товарів і сировини для 

їх виробництва  

 

20-24 травня 2015 р. 
Республіка Молдова, 

м. Кишинів 
www.moldexpo.md 

Riga Food- 2015 2-5 вересня 2015 р. 
Латвія, 

м. Рига 
www.rigafood.com 

1-й Міжнародний 

ярмарок «Foodtech 

Balkan»   

16-19 вересня 2015 р. 
Сербія, 

м. Белград 
www.alexpo.co.rs 

6-а Міжнародна 

виставка «Biobalkan 

Expo» 

16-19 вересня 2015 р. 
Сербія, 

м. Белград 
www.alexpo.co.rs 

XVIII-а Міжнародна 

спеціалізована 

виставка-ярмарок 

сільськогосподарської 

продукції, інвентаря, 

технологій і ремесел   

21-24 жовтня 2015 р. 
Республіка Молдова, 

м. Кишинів 
www.moldexpo.md 
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Оперативна інформація щодо середнього розміру 

орендної плати в Україні (станом на 01 січня 2015 р.) 

Адміністративно-

територіальна одиниця 

Укладено 

договорів оренди 

земельної частки 

(паю) 

  

Площа земель, 

переданих в оренду 

за договорами, тис. 

га 

Плата за оренду 

земельних часток 

(паїв) в грошовому 

еквіваленті на 

один рік, тис.грн 

Плата за 1 га 

на рік, грн 

АР Крим* 138383 623,7 242355,6 388,6 

Вінницька 422530 1028,4 697847,6 678,6 

Волинська 92078 194,9 138572,8 711,2 

Дніпропетровська 224263 1267,5 946307,9 746,6 

Донецька 177265 970,5 500143,2 515,4 

Житомирська 173087 485,4 310925,7 640,6 

Закарпатська 9042 13,2 3923,1 296,6 

Запорізька 172116 1168,1 667497,2 571,4 

Івано-Франківська 122472 94,7 64095,7 676,8 

Київська 203066 570,0 368131,7 645,8 

Кіровоградська 212933 1052,5 934813,8 888,2 

Луганська 126097 752,9 409165,0 543,5 

Львівська 157298 238,3 154900,7 650,0 

Миколаївська 147388 859,9 514164,0 597,9 

Одеська 249227 1069,5 683304,8 638,9 

Полтавська 299625 1100,5 1460868,1 1327,0 

Рівненська 99071 231,5 247467,4 1068,8 

Сумська 206482 696,6 548871,3 787,9 

Тернопільська 261822 477,9 260977,0 546,1 

Харківська 192649 1038,2 899052,1 866,0 

Херсонська 134168 804,2 443805,3 551,9 

Хмельницька 325265 729,6 532054,5 729,2 

Черкаська 296714 789,1 885162,9 1121,7 

Чернівецька 94079 114,1 99084,6 868,4 

Чернігівська 244246 796,1 476422,1 598,4 

м.Севастополь* 484 0,8 772,0 965,0 

м.Киів 0 0,0 0,0 0,0 

Україна 4781850 17168,0 12490686,1 727,6 

Джерело: Державна служба України з питань геодезії, картографії і кадастру 
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 Круглий стіл  “Сучасні виклики продовольчої безпеки” 
 

     19 травня 2015 року кафедра статистики та аналізу Львівського 

національного аграрного університету проводить круглий стіл “Сучасні 

виклики продовольчої безпеки”.  

     Метою круглого столу є обговорення основних проблем продовольчого 

забезпечення країни і регіону та вироблення пропозицій щодо забезпечення 

збалансованого постачання продуктів харчування на ринки. 

     До участі у круглому столі запрошуються науковці, керівники місцевих 

органів самоврядування, представники великих та малих виробників 

агропродовольчої продукції. Додаткова інформація за телефоном: (032) 22-42-

937 або (067) 981-87-80. 

Джерело: www.lnau.lviv.ua 

Джерело: www.yarmarka.lviv.ua 

   

     9 травня 2015 року у м. Львів відбудеться перша спеціалізована виставка-

ярмарок в Західній Україні “Бджільництво Галичини – 2015”.  

     Для участі у виставці запрошуються пасічники-професіонали і початківці, а 

також відвідувачі, які хочуть придбати продукцію бджільництва.  

Місце проведення: м. Львів, вул Пекарська, 50 (Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького).  

Початок:  8:00 год. 

Бджільництво Галичини - 2015 

Бізнес-форум “ PERSPECTIVE-UA” 
 

      21-22 травня 2015 року у м. Львів відбудеться бізнес-форум 

«PERSPECTIVE-UA». Головна ідея Форуму – розвиток сімейного фермерства в 

Україні; залучення інвестицій та технологій в переробку фермерської 

продукції, створення привабливих умов для роботи   в сільській місцевості, 

обмін досвідом та розширення співробітництва з переробними 

підприємствами, ресторанами, торговими компаніями, інтеграція в 

туристичний бізнес.  

     В рамках Форуму також відбудуться  виставки: 

- Виставка-ярмарок «Час купувати українське» ; 

- Фермерська виставка «Земля та бізнес» ; 

- Виставка «Готель-Ресторан-Маркет» . 

Джерело: www.perspectiveua.com.ua 
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 Оптові ціни на продукцію  

 (станом на 30.04.2015 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Капуста білокачанна  10,00 11,00 12,00 

Помідор тепличний 35,00 36,00 41,00 

Помідор салатний 
червоний  

41,00 42,00 42,00 

Капуста цвітна  35,00 35,00 35,00 

Морква нантська 10,00 11,00 13,00 

Буряки столові круглі  2,80 3,50 4,00 

Цибуля зелена  20,00 25,00 25,00 

Цибуля ріпчаста  5,00 5,50 6,50 

Часник 52, 00 56, 00 60, 00 

Огірок довгоплідний гладкий 20,00 20,00 20,00 

Шпинат 50,00 50,00 50,00 

Картопля Белароса  2,00 2,10 2,50 

Гриб печериця  18,00 19,00 22,00 

Гриб глива  17, 00 18, 00 20, 00 

Яблуко Флоріна 16,00 16,00 17,00 

Яблуко Голден 65  14,00 15,00 16,00 

Яблуко Айдаред  14,00 15,00 16,00 

Борошно пшеничне 
вищого гатунку  

9,50 10,00 12,00 

Цукор  9,80 10,00 11,00 

                                         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 

Короп жив 55,00 55,00 55,00 

Філе індика 74,00 75,00 75,00 

Філе куряче 51,00 51,50 51,50 

 Складено за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 
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  Інформація  

про рівень середньозважених цін на  переробних підприємствах  

Львівської області 
 

Найменування товару 

Середня  ціна, 

грн. /тонну 

Середня ціна, 

грн. /тонну 
% до 

попереднього 

місяця  01.04.2015 p. 30.04.2015 p. 

Рівень закупівельних цін 

Молодняк ВРХ вищ.вгод. 22100 23500 106,3 

Свині І,ІІ категорії 24500 28000 114,3 

Молоко І сорту б.ж. 4225 4575 108,3 

Молоко ІІ сорту б.ж. 3500 3800 108,6 

Молоко ІІ сорту б.ж. (від населення) 2720 2800 102,9 

Рівень оптово-відпускних цін  

Яловичина І категорії 49,85 51,45 103,2 

Свинина ІІ категорії 38,10 42,50 111,5 

Молоко 2,5% жирності в плівці 7,34 7,34 100,0 

Сир кисломолочний до 9% жирності 34,89 34,89 100,0 

Сметана 20% жирності 24,70 24,70 100,0 

Масло вершкове 72,5% 60,00 61,43 102,4 

Ковбаса варена в/г 53,50 58,35 109,1 

Ковбаса варена І/г 42,30 44,10 104,3 

Картопля  2,20 2,20 100,0 

Капуста  5,00 7,50 150,0 

Морква  4,00 6,50 162,5 

Буряк  2,50 3,00 120,0 

Цибуля  4,50 5,00 111,1 

- Зростання - Зниження - Стабільність 

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
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