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Земельні АгроДебати-2015 

     Формуванню ринку землі 

сільськогосподарського призначення в 

Україні протягом останніх років 

присвячено численні дискусії дебати і 

наукові дослідження.  

Очевидно, що легальний ринок землі необхідний для аграріїв, які на 

ньому працюють, однак лише за умови наявності ефективної системи 
обліку прав її власності та оренди, що принципово неможливо зробити без 

кадастрової системи обліку. 

28 травня 2015 року у Києві при сприянні Українського клубу 

аграрного бізнесу проведено Земельні АгроДебати, участь у яких прийняли 

представники провідних сільськогосподарських підприємств, фермери, 

науковці і голови сільських рад з усіх регіонів України.  

З вступним словом до учасників Земельних АгроДебатів звернувся 

Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко, 

зазначивши необхідність проведення широкої суспільної дискусії щодо 

ринку землі. Крім того Олексій Павленко зазначив, що понад 100 тис. 

чоловік отримають право власності на земельні ділянки після 
приватизації державних підприємств. 
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Представники провідних аграрних підприємств та фермери Львівщини 

також прийняли участь у Земельних АгроДебатах та висловили власну 

позицію щодо передумов запровадження ринку землі, прийнявши участь у 

дискусіях. 
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        Завідувач кафедри генетики і розведення тварин Національного 

університету біоресурсів і природокористування України Андрій Гетя доповів 

про стан племінної справи в Україні. З досвідом розвитку галузевих асоціацій в 

ЄС поділився італійський експерт Флавіо Форабоско. Експерт зауважив, що 

розвиток племінних асоціацій в Італії значною мірою зумовлений своєчасністю 

внесення змін до законодавства з метою його адаптації до практики ЄС в 

цілому. 

         Нідерландський експерт Вім Вісман звернув увагу на кроки необхідні для 

державної акредитації організацій, що займаються племінною справою та 

наголосив, що кожній державі доцільніше мати одну галузеву асоціацію з 

племінної справи у відповідній галузі тваринництва, що дозволяє 

оптимальніше розподіляти фінансові ресурси і чіткіше формулювати 

пріоритети їх діяльності.  Експетр із Франції Жульєн Барре звернув увагу на 

реформи країн ЄС спрямовані на комерціалізацію досягнень науки і виведення 

спільно з селекційними провідними компаніями конкурентного продукту. 

         Представник Словенії Марія Клопчич детально розповіла про діяльність 

неприбуткової неурядової організації Interbull, яка відповідає за сприяння 

розвитку та стандартизації міжнародних генетичних оцінок ВРХ та ознайомила 

з досвідом племінного молочного скотарства Словенії.  

         Експерти проекту технічної допомоги  ТАІЕХ також приділили важливу 

увагу встановленню меж при делегуванні відповідальності у племінній справі 

від держави до неурядових організацій і організації системи збирання і обліку 

інформації щодо молочної продуктивності тварин в ЄС. 

 

     Розвитку племінної справи в країнах 

ЄС приділяється дуже важлива увага, що 

дозволяє підвищувати конкуренто-

спроможність фермерів у розвинутих 

країнах. З метою вивчення європейського 

досвіду племінної справи 11-12 травня у 

Києві відбувся спеціалізований семінар 

проекту Європейської Комісії ТАІЕХ та 

НМЦ “Агроосвіта”.  Від Львівської 

області участь у роботі семінару прийняв 

голова Львівської аграрної палати                  

Павло Музика.  

       

Досвід країн ЄС з розвитку племінного тваринництва 
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Аграрний бізнес, як результат ефективного 

формування ланцюгів доданої вартості 

     Розвиток підприємницької діяльності 

істотно залежить від ефективності 

побудови ланцюгів створення доданої 

вартості у національній економіці. З метою 

обговорення існуючих проблем  в аграрному 

секторі 21 травня у Львові на базі ринку 

сільськогосподарської продукції проведено 

конференцію  “Аграрний бізнес, як результат 

ефективного формування ланцюгів доданої 

вартості”. 

З вступним словом до учасників конференції звернувся експерт 

аграрного ринку Іван Стефанишин який звернув увагу, що на українському 

ринку значна частина продукція не стандартизована і сумнівна з точки зору 

її безпеки власне внаслідок відсутності ефективної організації в аграрному 

бізнесі. В  країнах Європи власне фермерські господарства є важливою 

ланкою  при формуванні ефективних ланцюгів створення доданої вартості. 

Обмежені ресурси державних програм на Львівщині  зараз доцільно 

використовувати для започаткування тимчасово переміщеними особами 

бізнесу з їх подальшим об’єднання у кооперативи. Досвід реалізації на 

Львівщині українсько-данського проекту “Агро-Львів”, який створив 

передумови для формування ланцюгів доданої вартості, на думку Івана 

Стефанишина є позитивним. Але цей досвід досить повільно 

мультиплікується через несистемність реформ. Це, у свою чергу, зумовлює 

домінування особистих селянських господарств у виробництві багатьох 

видів продукції. Хоча позитивні зрушення в садівництві і овочівництві на 

Львівщині в результаті реалізації проекту “Агро-Львів” дуже вагомі.   

Директор департаменту агро-

промислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації Осип Магур  

звернув увагу присутніх на важливі  

кроки, які необхідні здійснити для 

підвищення рівня товарності виробленої 

продукції.   

Професор Інституту регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього  НАН 



7 травень, 2015 / №9 (9) 

Віктор Борщевський наголосив, що саме фермерські господарства традиційно 

орієнтовані на суто ринкові відносини проте недовіра до влади і обмежений 

доступ до фінансування не дозволяють їм ефективно розвиватися. Крім того 

існують і правові проблеми що стримують розвиток кооперативів, які повинні 

бути важливою ланкою у ланцюгах створення доданої вартості. 

Голова правління кредитної спілки “Анісія” Володимир Сидоровський 

звернув увагу присутніх на можливості фінансової підтримки розвитку 

особистих господарств, які прагнуть розвиватися і в подальшому зможуть 

трансформуватися у фермерські господарства. Одними із таких напрямів є 

підтримка в модернізації виробництва та енергозбереженні. Проте, доступ до 

інформації відносно того, кому реально в аграрному секторі регіону можна 

дати подібні  позики є досить обмеженою.   

     Експерт українсько-канадського проекту з 

розвитку молочного скотарства Віктор Тюшка 

звернув увагу на проблеми об’єднання 

жителів громад з метою створення 

кооперативів. Експерт цього ж проекту 

Михайло Вишньовський у власній доповіді 

звернув увагу на потребу врахування 

соціального та людського фактору при 

створенні кооперативів.  

Надмірне оподаткування кооперативів та доходів їх членів згідно діючого 

законодавства України також, на думку Михайла Вишньовського, є однією з 

вагомих причин для стримування розвитку кооперативного руху на селі. 

Голова ФГ “ЛІМ” Михайло Лисишак детально розповів про історію 

започаткування власного бізнесу з вирощування овочів, досвід співпраці з 

проектом “Агро-Львів” для побудови сучасного овочесховища та окреслив 

власну стратегію розвитку бізнесу,  зокрема щодо побудови лінії з миття та 

фасування овочів.  

 Представники одного з особистих домогосподарств Стрийщини 

розповіли про започаткування власного малого бізнесу і основні перешкоди 

які стримують розширення їх виробництва. Начальники районних управлінь 

агропромислового розвитку Сокальського та Жидачівського районів також 

окреслили власний погляд на проблеми формування ланцюгів доданої 

вартості в аграрному секторі області. 

В межах конференції відбулися змістовні дебати стосовно перспектив 

розвитку кооперації  на Львівщині до 2020 року. 
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Перспективи ринку  

сільськогосподарських  

земель в Україні 

 

 

З метою обговорення існуючих проблем у земельній сфері 26 травня у 
Львові проведено круглий стіл “Перспективи та можливості ринку 
сільськогосподарських земель” за участю фермерів, науковців, представників 
громадських організацій та органів влади. 

Відкриваючи засідання, директор Департаменту агропромислового 
розвитку області Осип Магур наголосив на потребі  висловлення позицій 
виробників щодо існуючих проблем. Представник Інституту регіональних 
досліджень Віктор Борщевський детально проаналізував недоліки діючого 
законодавства про ринок земель зазначивши, що відкриття ринку землі зараз 
– це один із шляхів для легалізації власності агрохолдингів із подальшим 
продажем іноземним інвесторам. Науковець франкового вишу Василь Магас 
наголосив, що мораторій на продаж земель можна знімати, якщо буде 
створено ефективні інституційні засоби для недопущення концентрації 
земель, що на даний час може розглядатися у якості  однієї з основних загроз 
національній безпеці. 

Фермер Стрийського району Львівщини Ярослав Шакало, який заснував 
власне господарство ще у 1992 році починаючи з 7 га, зазначив, що 
господарює зараз вже на 700 га, проте відчуває не сприяння у розвитку 
фермерства, а лише бюрократичний тиск. 

Михайло Щирба, який господарює у Бродівському районі зазначив про 
гостру необхідність ліквідувати прогалини законодавства, які дозволяють 
через сумнівні судові рішення легалізувати не переоформлені ділянки 
померлих власників земельних паїв на інших осіб.       

 Фермер Жидачівщини Володимир Ревера, який одночасно є головою 
районної асоціації фермерів відзначив на неузгодженість питань права 
власності і затягування реєстрації прав оренди, що зумовлює подальший тиск 
фіскальних органів. Наостанок виступу фермер зазначив, що при відкритті 
ринку земель у сучасних умовах існує висока ймовірність, що села 
перетворяться на своєрідну резервацію.   

У підсумку роботи круглого столу всі учасники наголосили на потребі 
інституційного впорядкування відносин перед введенням землі у вільний 
оборот.      

     Впорядкованість земельних 

відносин надзвичайно важливі для 

підвищення ефективності землекори-

стування і стабільності аграрного 

бізнесу загалом.  
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Сучасні виклики  

продовольчої  безпеки 

     19 травня 2015 року, в рамках 

заходів присвячених Тижню науки, 

кафедрою статистики та аналізу 

Львівського національного аграрного 

університету було проведено круглий 

стіл на тему “Сучасні виклики 

продовольчої безпеки ”.  

Метою даного круглого столу стало обговорення актуальних проблем 

продовольчої безпеки в сучасних умовах глобалізації та інтеграції України у 

світове агровиробництво. Науковці обговорювали тенденції основних 

індикаторів продовольчої безпеки, проблеми забезпечення населення 

достатньою кількістю якісного та порівняно недорогого продовольства, роль 

сільського господарства загалом, та його окремих галузей у забезпечені 

продовольчої безпеки країни, напрямки покращення продовольчої безпеки. 

Жвава дискусія, інформативні презентації та питання до доповідачів 

свідчили про зацікавленість проблематикою конференції та її актуальність. 

З привітаннями до учасників круглого столу звернулися проректор з 

наукової роботи Львівського національного аграрного університету, д.е.н., 

в.о. професора Ігор  Яців та декан економічного факультету ЛНАУ, к.е.н., 

в.о. професора Ярослав Янишин, які наголосили на значимості 

здійснюваного заходу. 
     Завідувач кафедри статистики та 

аналізу університету професор 

Василь Липчук, звернув увагу на 

актуальність проблеми продовольчої 

безпеки в Україні та світі, окреслив 

основні індикатори продовольчої 

безпеки, зосередившись на питаннях 

якості та доступності продовольства.  

     Про роль біоекономіки в 

забезпеченні продовольчої безпеки в 

умовах глобалізації розповів Президент Львівської аграрної палати Павло 

Музика.  
     Важливі питання статистичної оцінки продовольчої безпеки в 

глобальному і регіональному вимірі висвітлила доцент Львівського 

національного університету імені Івана Франка Н аталія Лутчин.  
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З доповіддю про зовнішньоекономічні операції у формуванні балансів 

основних видів продовольства в Україні виступив д.е.н., в.о. професора 

університету Ігор Яців, який вказав на зменшення імпорту ряду важливих 

видів продовольчих товарів. На зниженні купівельної спроможності 

населення унаслідок кризи, як важливого чинника формування продовольчої 

безпеки, сконцентрував професор ЛНАУ Юрій Губені. 

      Велике зацікавлення серед учасників 

круглого столу викликала стендова 

доповідь експерта з аграрних питань 

ТОВ «РСП «Шувар» Івана Стефанишина 

про роль сільського господарства у 

вирішенні проблем продовольчої 

безпеки країни.  

Свіжий погляд на проблему продовольчої безпеки України внесли 

доповіді викладачів кафедри статистики та аналізу Львівського національного 

аграрного університету. В межах круглого столу також відбулася жвава і 

цікава наукова дискусія.  

Джерело: www.lnau.lviv.ua  

Організація закупівель в групах 

     26 травня у Львові відбулась І конференція в 

рамках проекту “Купуймо разом”, яку присвячено 

організації системи здійснення  закупівель в 

групах.  

В рамках конференції польські експерти з Ініціативи фірм родинних 

Томаш Будзяк і Анджей Блікле  навели досвід Польші в організації системи 

колективних закупівель, зокрема і для потреб мережевих магазинів 

продовольчих товарів.  Томаш Будзяк наголосив, що перші закупівельні групи 

почали діяти ще з 1995 року, а вже на даний час групи закупівель 

забезпечують 60-70% потреб підприємств в окремих галузях. Польські 

експерти навели позитивний приклад  роботи в системі закупівельних груп на 

прикладі підприємства у галузі флористики “Флоранд” та “Евро-польської 

мережі продажу”, що об’єднує близько 200 магазинів з продажу продовольчих 

товарів.  

Експерти аудиторсько-консалтингової компанії Neхia DK будуть 

консультувати бажаючі підприємства, що прагнуть створити подібні 

закупівельні групи в Україні.  
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Зустріч Любомира Гузара  

з підприємцями Львівщини 

     20 травня на базі Українського 

католицького університету у Львові 

відбулася зустріч Блаженнішого 

Любомира Гузара з підприємцями. 

В сучасних умовах, на думку Любомира Гузара, нам потрібно 

об’єднатись, і кожен мусить сказати собі: я народився в Україні, так 

Господь дав, я не вибирав країни, але  я маю обов’язок  дбати про свій 

народ. Крім того ми маємо працювати і думати,. постійно  студіювати свою 

історію, власну традицію і те, що найліпше в світі і постійно розвиватись. 

Зміни є завжди болючими. Так,  в нас немає певності в прийдешньому дні, 

але не потрібно цього боятись, оскільки без праці не можливо   використати 

той дар, який нам дав Бог, - зазначив Любомир Гузар.  

Протягом зустрічі Любомир Гузар неодноразово звертався до 

Митрополита Андрея Шептицького та його досвіду, зокрема стосовно  

організації господарства при церкві чи розвитку кооперації на селі. Крім 

того, підприємцям треба більше думати на перспективу, оскільки простих 

рішень для розвитку бізнесу практично немає.    

Cоціальна відповідальність бізнесу 

Розвиток суспільства в європейських 

країнах значною мірою від соціальної 

відповідальності підприємців. Дану тезу було 

покладено в основу всіх виступів учасників 

Міжнародної конференції соціальна 

відповідальність бізнесу яка відбулася 22 

травня у Львівській міській раді. З вступним 

словом до учасників звернувся міський голова 

Львова Андрій Садовий, який зазначив, що 

важлива відповідальність підприємництва 

перед  суспільством не лише у період 

економічного зростання,  але і у період 

фактичного збройного конфлікту. Протягом 

останнього року є чимало прикладів на 

Львівщині,  коли підприємці жертвували всім 

заради стабільності чи підтримки військових. 
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Президент Львівської торгово-промислової палати Дмитро Афтанас 

наголосив, що підприємці нашого регіону завжди приймають активну участь  

у реалізації проектів з соціально-культурною складовою. Представник 

Українського Форуму Благодійників Катерина Ржевська зазначила, що 

особливо важливе лише існування соціально відповідального бізнесу не лише 

в період стабільності, але і кризи, коли існують додаткові виклики та ризики. 

Крім того в сучасних умовах саме бізнес більшою мірою відповідальний за 

розвиток та модернізацію національної економіки.  

В рамках конференції провідні підприємства регіону, зокрема ПрАТ 

“Ензим” та ТОВ “ТВК Львівхолод”, поділилися власним досвідом в реалізації 

соціальних проектів, якi  сприяли розвитку громад. Водночас, в кожній з цих 

компаній соціальна відповідальність є системною складової стратегії їх 

розвитку, а не лише окремими точковими  проектами. 

Модернізація державного управління  

в Центральній та Східній Європі 

     21 травня у Львівській обласній раді  

відбувся круглий стіл на тему 

“Модернізація державного управління в 

Центральній та Східній Європі очікування 

та реальність. Що Україна може 

очікувати?”. 

У вступному слові голова Львівської обласної ради Петро Колодій 

зазначив, що протягом 25 років в Україні не було фактично зроблено жодної 

реформи спрямованої на реальну децентралізацію. Посол Латвії в Україні 

Аргіта Даудзе звернула увагу, що без принципу верховенства права розвиток 

держави в ЄС не можливий. 

З досвідом розвитку місцевого самоврядування у Латвії учасників 

круглого столу ознайомила експерт Конгресу місцевих та регіональних 

органів влади Ради Європи Івета Рейнхолде. Професор І. Рейнхолде 

розповіла про основні принципи покладені в основу реформи місцевого 

самоврядування у Латвії зазначивши що такі реформи завжди займають 

більше часу ніж це планується. Особливо важливим в реформі є 

впровадження електронного самоврядування і ефективної системи надання 

публічних послуг. 

Доцент Ризької юридичної вищої школи Інеса Друвіете, яка також має 

20-річний стаж державної служби, детально охарактеризувала латвійську 
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модель системи державної та висвітлила основні етапи її становлення. Крім 

того Інеса Драувіте зазначила, що зміст реформи системи державного 

управління завжди важливіший від конкретної форми її проведення. Після 2007 

року у Латвії звільнено близько 30 відсотків державних службовців або 

близько. 

     Заступник директора Львівського регіонального інституту державного 

управління НАДУ Олександр Сушинський  наголосив на необхідності 

формування   економічно самодостатніх нових громад, що має відбуватися 

паралельно з бюджетною та податковою реформами. 

    У підсумку заходу учасники заходу учасники круглого столу зазначили 

необхідність проведення системних і відносно швидких  реформ в системі  

державного управління.   

Модель територіальних громад  

Львівської області 

      В Україні надзвичайно важлива увага 

приділяється формуванню ефективної 

оновленої моделі територіальних громад, 

що дозволить в умовах децентралізації 

ефективніше використовувати ресурси для 

їх розвитку.  

19 травня науковцями Інституту регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України у Львові за участі голови Львівської   

облдержадміністрації Олега Синютки та голови Львівської обласної ради 

Петра Колодія представлено проект  перспективного  плану об’єднання 

територіальних громад регіону. В основу запропонованого проекту 

реформування покладено саме виграш громади. 

Науковці інституту Петро Жук та Ірина Сторонянська представили 

проект реформування територіальних громад з урахуванням можливості 

забезпечення їх фінансової спроможності. 

Альтернативний проект перспективного плану територіальних громад 

розроблено Офісом реформ Львівщини.   

Слід зазначити, що 2 червня 2015 року на черговій сесії Львівської 

обласної ради заплановано розгляд питання “Про схвалення проекту 

Перспективного плану об’єднання територіальних громад Львівщини”. 
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Перший бізнес-форум 

«PERSPECTIVE-UA» 

     21-22 травня у Львові при сприянні 

ринку “Шувар” відбувся бізнес-форум 

“PERSPECTIVE-UA”, проведення якого 

ініціювали  ГО “Кримська хвиля»,  

ГО “Slow Food Galitsia” і Асоціація 

кухарів “ Західна Шеф Група”.  

Головна ідея Форуму – розвиток виробництва місцевих продуктів та 

сімейного фермерства в Україні; інтеграція в туристичний сектор, розвиток 

гастрономічного туризму, відродження кулінарних традицій.  

В межах форуму проведено професійний конкурс серед кухарів із різних 

регіонів України. Фермери та 15 виробників локальних продуктів, які 

представили відвідувачам форуму свою  продукцію,  прийняли участь у 

дискусіях стосовно перешкод та перспектив розвитку сімейного фермерства на 

Львівщині. 

      В межах бізнес-форуму всі бажаючі 

мали змогу  відвідати безкоштовні  

кулінарні майстер-класи та отримали 

інформацію для започаткування малого 

бізнесу на селі від Львівського 

обласного центру зайнятості. 
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Звільнено від оподаткування 

прощені кредити та проценти в 

інвалюті 
 

     За інформацією Державної фічкальної 

служби у Львівській області, кредитор-

банк має право списати за рахунок 

створених страхових резервів суму збитків, 

що виникли в результаті прощення 

фізособам - позичальникам частини боргу. 

7 травня набрав чинності Закон України від 09.04.2015 р. №321-
VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних 
зобов’язань», опублікований  06 травня  2015 року. 

Цей Закон прийнято на виконання вимог Закону України «Про мораторій 
на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в 
іноземній валюті» та регулює ряд проблемних питань, пов’язаних з 
погашенням заборгованості, вираженої в іноземній валюті, надає платникам 
податків певні податкові преференції. 

Зокрема, законодавчим актом встановлено, що кредитор-банк має право 
списати за рахунок створених страхових резервів суму збитків, що виникли в 
результаті анулювання (прощення) згідно із Законом України «Про 
реструктуризацію кредитних зобов’язань з іноземної валюти в гривню» 
фізичним особам - позичальникам частини боргу. 

При цьому не вважається додатковим благом платника податку та не 
включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу сума, прощена (анульована) кредитором у розмірі різниці між 
основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначена 
за офіційним курсом Нацбанку на дату зміни валюти зобов’язання за таким 
кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за 
офіційним курсом Нацбанку станом на 1 січня 2014 року, а також сума 
процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами, 
прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не 
пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної 
давності. Зазначені норми застосовуються до фінансових кредитів в іноземній 
валюті, не погашених до 1 січня 2014 року. 

Дія зазначеного положення поширюється на операції з прощення 
(анулювання) кредитором боржникові заборгованості за фінансовим кредитом 
в іноземній валюті, що здійснювалася починаючи з 1 січня 2015 року. 
       Джерело: ГУ  Міндоходів у Львівській області 
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Затверджено Інструкцію  

про порядок сплати ЄСВ 

     Міністерство фінансів України 

затвердив Інструкцію про порядок 

нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. 

      Мінфін наказом від 20.04.2015 р. №449 

затвердив Інструкцію про порядок нарахування і 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

        Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску 

страхувальниками, визначеними Законом України “Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, нарахування і 

сплати фінансових санкцій, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів 

Державною фіскальною службою України та її територіальними органами.   

        Наказ готується до публікації в «Офіційному віснику України» від 

29.05.2015 р. № 40. 

 

       Міністерство соціальної політики України у листі від 07.05.2015 р. 

№520/13/84-15 нагадало про дію Закону №238-VIII, яким встановлено 

святковий неробочий день 14 жовтня - День захисника України. 

       Обчислення середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки 

провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням 

відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, зменшену 

на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. 

Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки. 

      Тобто, з моменту, коли 14 жовтня 2015 року буде входити у розрахунковий 

період при обчисленні середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки, 

його потрібно буде виключати з розрахункового періоду, як святковий і 

неробочий день. 

 Джерело: «Дебет-Кредит» 

Плюс один вихідний: нюанси  

розрахунку відпускних 
 

     Міністерство праці і соціальної політики України 

розглянуло питання щодо обчислення середньої 

заробітної плати для оплати часу відпусток 

           Джерело: «Дебет-Кредит» 
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Соціальна допомога для малозабезпечених  

власників землі 

     Верховна рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 7 

Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям” щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи 

володінні земельні ділянки (№ 1350). 

     Згаданими змінами до закону скасовується положення, згідно з яким 

державна соціальна допомога не призначається, коли у власності чи 

володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей 

та осіб, що досягли 65-річного віку, або є інвалідами І та ІІ групи, та сімей, 

в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара. 

Винятком є випадок, коли така земельна ділянка не приносить дохід із 

незалежних від сім’ї причин. Права на отримання дежавної соціальної 

допомоги позбавлені власники земельних часток (паїв), середній розмір 

яких в Україні складає чотири гектари.     

           Джерело: «Дебет-Кредит» 

 

Отримання дозвільних документів на експорт м’яса з України до ЄС 

відкладено на невизначений термін через відсутність у бюджеті коштів 

на проходження необхідних процедур. Про це повідомив заступник 

міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Лапа. 

За словами заступника міністра, для отримання дозвільних документів 

на експорт м’яса Україні потрібно було надати документи про 

епідеміологічну ситуацію. Однак ця інспекція коштує 35 млн. грн, які  

в бюджеті поточного року не закладені, тому питання експорту відкладено. 

Згідно з вимогами ЄС бізнес не може фінансувати цю перевірку 

самостійно, а вона має фінансуватися державою для гарантування більшої 

об’єктивності, — сказав Володимир Лапа. 

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України. 

Затримка в експорті 

м’ясопродуктів 

 з України до ЄС 
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      Починаючи з 15 травня Головним управлінням Держземагенства у 

Львівській області до переліку земельних ділянок державної власності, права 

оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах додано  10 ділянок 

загальною площею 209,1 га.   

Протягом двох останніх тижнів прийнято 97  рішень про виділення землі 

учасникам АТО.  Також за цей період для учасників АТО затверджено 93 

проекти землеустрою.  

       Діяльність Головного управління Держземагенства 

  у Львівській області у цифрах  

      Також на земельному аукціоні, що відбувся 20 

травня у м. Львові, продано право оренди на 

земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення державної власності (за межами 

населеного пункту).За право оренди земельної 

ділянки, розташованої на території Шегинівської 

сільської ради Мостиського району Львівської 

області, змагалися декілька учасників. 

Переможець аукціону, власник фермерського 

господарства Фермерського господарства 

«Коровай» Олег Гіс здобув право 

користування земельною ділянкою площею 34 га.  на умовах оренди 

протягом 14 років. Розмір річної плати за користування земельною 

ділянкою, визначений за результатами торгів, становить 27 тис. грн. Загалом 

за період користування орендарем цією земельною ділянкою до місцевого 

бюджету надійде 378 тисяч гривень. 

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua 

 
Шановні агровиробники Львівщини!  

      5 та 19 червня 2015 року заплановано проведення відкритих земельних 

торгів з продажу прав на оренду земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення (за межами населеного пункту) Держземагентством 

Львівщини заплановано провести. Детальнішу інформація про земельні 

ділянки Ви можете отримати за наступним 

посиланням:http://torgy.land.gov.ua/auction/. Про умови участі у торгах 

можна дізнатися в Головному управлінні  Держземагенства у Львівській 

області.  

Джерело: www.zem-lviv.gov.ua 
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Податок на землю: які ставки 

правильно застосувати 
  

     Незважаючи на те, що з 1 січня 2015 

року змінено порядок адміністрування 

плати за землю, це не вплинуло на 

застосування ставок земельного податку 

при визначенні суми податку на 2015 рік 

          Закон України від 28.12.2014 №71 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової 

реформи» (далі – Закон № 71) змінив порядок оподаткування земельних 

ділянок. Плата за землю із переліку загальнодержавних податків виключена і, 

як складова податку на нерухоме майно, переведена до переліку місцевих 

податків. При цьому скасовано ряд спеціальних ставок земельного податку, 

які були встановлені для окремих категорій земель та платників податків, та 

залишено лише чотири граничні розміри ставок податку. 

          Це дало можливість розширити повноваження сільських, селищних, 

міських рад як щодо встановлення ставок податку, так і щодо надання пільг із 

земельного податку: місцевим радам надано право встановлювати ставки 

земельного податку в межах граничних розмірів, встановлених Податковим 

кодексом України. 

          Питання встановлення та застосування ставок земельного податку 

викликало неабиякий резонанс не лише серед платників податків та 

громадськості, а й у органів місцевого самоврядування, адже в новій редакції 

Податкового кодексу України статті, які визначали окремі ставки податку, 

виключені, а відповідні рішення місцевими радами не приймались. 

         Найперше хотілось би наголосити на тому, що система та гарантії 

місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, 

правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування регулюються Законом України від 21.05.1997 №280 «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280). 

         Згідно із Законом № 280 сільські, селищні, міські ради правомочні 

розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та 

іншими законами до їх відання. 

          До виключної компетенції сільських, селищних та міських рад 

належить, зокрема (але не виключно), встановлення місцевих податків і зборів 

відповідно до Податкового кодексу України; прийняття рішень щодо надання 

відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а 

також земельному податку; затвердження ставок земельного податку 

відповідно до Податкового кодексу України. 
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також земельному податку; затвердження ставок земельного податку 

відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ). 

Тобто, до виключних повноважень сільських, селищних та міських рад 

відноситься право затвердження ставок земельного податку, але лише у 

відповідності до положень ПКУ. 

Основні засади податкового законодавства, зокрема, загальні засади 

встановлення податків і зборів, їх види та повноваження місцевих рад щодо 

місцевих податків та зборів регламентує розділ І «Загальні положення» 

ПКУ.     

Так, особливістю місцевих податків є те, що вони встановлюються 

рішеннями сільських, селищних та міських рад. При цьому податок на майно 

в частині плати за землю (далі – плата за землю) на відміну від податку на 

майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є 

обов’язковим для встановлення місцевими радами. 

У рішеннях про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково 

визначається об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, 

податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені статтею 7 ПКУ, з 

дотриманням встановлених розділом ХІІ цього Кодексу для відповідного 

місцевого податку чи збору критеріїв. Копія рішення про встановлення 

місцевих податків та зборів в десятиденний строк з дня його оприлюднення 

надсилається до відповідного контролюючого органу. 

Водночас відповідний орган місцевого самоврядування в обов’язковому 

порядку має офіційно оприлюднити таке рішення до 15 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосування відповідних 

місцевих податків та зборів або змін. В іншому разі норми таких рішень 

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за 

плановим.       

На випадок, якщо місцеві ради не приймають рішення про встановлення 

обов’язкових місцевих податків, Законом № 71 передбачена окрема норма, яка 

визначає, що до прийняття рішення органу місцевого самоврядування такі 

податки повинні справлятись відповідно до норм Податкового кодексу із 

застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю – за ставками, що 

діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

її застосування. 

Важливо зазначити, що до переліку місцевих податків, рекомендованих 

до встановлення радами на 2015 рік, плата за землю не включена, що 

визначається пунктом 4 Прикінцевих положень Закону №71.  
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визначається пунктом 4 Прикінцевих положень Закону №71, згідно з яким 

рекомендовано органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня 

опублікування цього Закону (опублікований у газеті «Голос України» № 254 

(6004) 31 грудня 2014 року) прийняти та оприлюднити рішення щодо 

встановлення у 2015 році: податку на майно в частині податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості; 

податку на майно в частині транспортного податку; акцизного податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 

Разом з тим, спеціальними нормами Податкового кодексу України, зокрема, 

згідно зі статтею 284, яка визначає особливості оподаткування платою за 

землю, встановлено, що органи місцевого самоврядування мають надати 

рішення щодо ставок земельного податку відповідному контролюючому органу 

до 25 грудня року, що передує звітному. 

Враховуючи, що норми Закону № 71 набрали чинності з 1 січня 2015 року і 

до цієї дати (оскільки плата за землю не належала до переліку місцевих 

податків) місцеві ради не мали повноважень приймати рішення про 

запровадження плати за землю, а отже і щодо ставок земельного податку (крім 

випадків диференціації та затвердження ставок податку за земельні ділянки, 

розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено), то при розрахунку суми земельного податку на 2015 

рік застосовуються ставки, які діяли у 2014 році. 

Отже незважаючи на те, що з 1 січня 2015 року Законом № 71 змінено 

порядок адміністрування плати за землю, однак це не вплинуло на застосування 

ставок земельного податку при визначенні суми податку на 2015 рік. 

Позиція Державної фіскальної служби України з питання застосування 

ставок земельного податку у 2015 році висловлена в інформаційному листі від 

16.01.2015 № 722/5/99-99-01-19-01-01-16, надісланого Головам обласних рад, 

Київської міської ради та Головам обласних державних адміністрацій, Київської 

міської державної адміністрації. 

Враховуючи що будь-які питання щодо оподаткування регулюються 

виключно Податковим кодексом України, а встановлення місцевих податків 

здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом, то у випадках, якщо 

місцеві ради до набрання чинності Законом № 71 прийняли рішення про 

встановлення плати за землю та затвердили ставки земельного податку інші, 

ніж діяли до 31 грудня 2014 року, то у будь-якому разі при обчисленні суми 

податкового зобов’язання із земельного податку на 2015 рік мають 

застосовуватись ставки податку попереднього, 2014 року. 

Джерело: Асоціація платників податків України  
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      Кредит на ведення фермерських господарств 

     Умови надання кредиту: 

• відсоткова ставка – 32 % річних (переплата за рік 17,5 %); 

• термін до 12 місяців; 

• забезпечення: солідарна відповідальність; 

• валюта: гривня; 

• можливість відтермінування сплати основної суми до 6-ти місяців; 

• відсутня щомісячна комісія; 

• здешевлення кредиту за рахунок дострокового погашення. 

Кредит на ведення особистих селянських господарств 

Умови надання кредиту: 

Для розвитку виробництва 

Церковна кредитна спілка “Анісія” 

пропонує наступні види кредитів: 

• відсоткова ставка: 42,15 % 

річних (переплата за рік 23 %); 

• термін до 24 місяців; 

• забезпечення:  солідарна 

відповідальність; 

• валюта: гривня; 

• відсутня щомісячна комісія 

• здешевлення кредиту за 

рахунок дострокового 

погашення; 

• діє система знижок для 

постійних клієнтів. 

Джерело:www.anisia.lviv.ua 

В Україні витрати на проведення  посівної кампанії в 2015 році склали 

66,6 млрд. грн.. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства 

України Олексій Павленко. Середні витрати в перерахунку на 1 га в Україні 

зросли в 1,7 разу. Станом на 22 травня фактичні витрати становили   63 млрд 

грн., з яких кредитні ресурси  лише  8,9 млрд грн. При цьому  в Україні посівну 

кампанію завершено на 99%. 

Джерело: www.minagro.gov.ua  

Посівна кампанія 2015 року в Україні  
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Інструменти технічної 

модернізації  аграрного 

виробництва 

Одним із інструментів технічної модернізації аграрного виробництва є 

лізинг сільськогосподарської техніки.  

НАК ”Украгролізинг” пропонує на умовах лізингу для агровиробників  

трактори  Беларус-892. Вартість даного трактору Беларус-892 на даний час 

становить 498 000 грн. 

Щоб отримати трактор Беларус-892 в НАК ”Украгролізинг” потрібно 

виконати наступні умови:  

Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити попередні лізингові платежі, а 

саме: 

- попередній лізинговий платіж в частині відшкодування вартості предмета 

лізингу у розмірі не менше 25 % його вартості; 

- маркетингові послуги в розмірі 10% від вартості техніки; 

- лізингоодержувач за власний рахунок укладає двосторонній договір 

страхування предмета лізингу від ризиків фізичного знищення або 

пошкодження предмета лізингу. Здорожчення техніки за весь період становить 

усього 25,1%.  

Прив’язка до коливань курсу валют – відсутня. Також при розрахунку 

сплати платежів не враховується індекс інфляції та відсоткова ставка НБУ.  

 

 
Адреса: м. Львів, пр. Чорновола, 67             

(4 поверх, кім. 414). тел. : (032) 255-31-44. 

        Джерело: Львівська філія компанії 

НАК “Украгролізинг”. 
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Продовольчий ринок регіону в умовах євроінтеграції :  

ризики та перспективи розвитку 

Віктор Борщевський , 

доктор економічних наук,  

Інститут регіональних досліджень  

НАН України 

Віктор Борщевський , 

доктор економічних наук,  

Інститут регіональних досліджень  

НАН України 

Ольга Кондра, 

викладач,  

МАУП (м. Львів) 

Активізація євроінтеграційних процесів, зумовлена підписанням Україною 

Угоди про Асоціацію з ЄС, актуалізувала низку проблем, пов’язаних з 

функціонуванням аграрного сектору економіки та розвитком продовольчого 

ринку нашої держави. Особливо гостро ці проблеми виявляються у 

прикордонних областях, що межують з країнами-членами ЄС. Адже в умовах 

лібералізації торговельного та візового режимів посилюється рівень 

конкуренції з боку потужних європейських компаній, а внутрішній 

продовольчий ринок може зіткнутися з напливом значної кількості імпортних 

товарів. Крім того, посилюється ризики зростання трудової міграції 

сільського населення в країни ЄС, що загрожує поглибленням дефіциту 

кваліфікованих працівників в аграрному секторі. 

Згідно з вимогами ЄС, починаючи з 2017 року вступають у дію обмеження 

на ведення ринкової діяльності для господарств населення, які сьогодні 

виступають основними виробниками переважної частини 

сільськогосподарської продукції у Львівській, Івано-Франківській, 

Закарпатській та інших областях Західного регіону України. Передусім це 

стосується заборони на подворовий забій худоби, продаж несертифікованої 

молочної та м’ясної продукції тощо. 

Разом із цим, достатньої кількості коштів, необхідних для закупівлі 

сучасного обладнання та проходження процедур ліцензування і сертифікації 

продукції у більшості господарств населення просто немає. Це загрожує 

суттєвим скороченням обсягів продажів місцевої продукції на продовольчому 

ринку регіону, а разом із цим – погіршенням рівня добробуту та якості життя 

сільського населення, а також подальшим занепадом економіки 

західноукраїнського села.  

З огляду на це, останнім часом дедалі активніше лунають заклики до 

посилення протекціоністських бар’єрів на продовольчому ринку, збільшення 

обсягів фінансової підтримки сільгоспвиробників з державного бюджету, або 

ж і взагалі – до обмеження ринкових механізмів та посилення регуляторних 

функцій державної влади. 
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Вказані заклики в умовах підготовки до чергових місцевих виборів дедалі 

виразніше перетворюються на джерело популізму та нав’язування сільському 

населенню чергових стереотипів, за якими стоять інтереси великих 

агрохолдингів та кланово-олігархічних груп. 

Натомість лише окремі економісти-аграрники, не кажучи вже про місцевих 

політиків, акцентують увагу на тому, що вимоги ЄС, пов’язані  з виконанням 

стандартів і правил організації внутрішнього продовольчого ринку, це не 

чергова забаганка європейських бюрократів чи підступний намір західних 

конкурентів витіснити з цього ринку українських товаровиробників. 

Навпаки, виконання стандартів, за якими працює весь цивілізований 

(принаймні європейський) світ – це шлях до безпеки вітчизняного аграрного 

бізнесу та підвищення його конкурентоспроможності. Більше того, – це 

багаторазове зростання безпеки українських споживачів продовольчої продукції 

в умовах суттєвого поліпшення контролю її якості. 

Наприклад, сьогодні значна кількість сільськогосподарських товарів, яка 

виробляється в господарствах населення, потрапляє на ринок або за 

залишковим принципом (продається лише те, що не спожили самі виробники), 

або як засіб додаткового заробітку для закупівлі найбільш необхідних 

споживчих товарів. Як наслідок, сільськогосподарське виробництво має 

переважно дрібнотоварний характер, що супроводжується його низькою 

рентабельністю. При цьому основна частина власників невеликих земельних 

ділянок та паїв використовують їх в якості додаткового ресурсу для виживання, 

блокуючи тим самим формування сучасних високоефективних і великотоварних 

ферм. 

Такий тип землекористування стає також на заваді розвитку 

сільськогосподарської кооперації. Адже у переважної частини селян відсутня 

мотивація до об’єднання в кооперативи, оскільки збільшення доходності 

господарювання за рахунок кооперування, пов’язаного зі зростанням обсягів 

валового виробництва продукції та вкладенням додаткових інвестицій у 

модернізацію його матеріально-технічної бази не відноситься до пріоритетних 

цілей більшості селянських домогосподарств.  

Тобто, виконання вимог ЄС щодо впровадження нових стандартів 

функціонування продовольчого ринку, означатиме не стільки додаткові витрати 

дрібних товаровиробників на сертифікацію своєї продукції, скільки зростання 

шансів на зміцнення своїх ринкових позицій тими господарствами, які ставлять 

собі за мету нарощування обсягів виробництва та його прибутковості. Як 

наслідок, у сільському господарстві регіону відбуватимуться процеси 

консолідації земельних угідь і зростання ролі фермерства, яке неминуче 

прогресуватиме на базі найбільш ринково-орієнтованих особистих господарств 
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населення. В подальшому такі господарства будуть змушені об’єднуватися в 

сільськогосподарські кооперативи, щоб витримувати конкуренцію з боку 

великих агрохолдингів і закордонних компаній. 

Водночас, сектор особистих господарств населення формуватиме 

неринковий сегмент аграрного сектору економіки, повернувшись у природне 

для себе русло, а саме – забезпечення сільських домогосподарств продукцією 

власного виробництва у невеликих обсягах. 

За рахунок цього аграрний сектор Західного регіону України 

наближатиметься до традиційної європейської моделі ведення сільського 

господарства, яка ґрунтується на високоефективних фермерських 

господарствах, об’єднаних у сільськогосподарські кооперативи.   

 

     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 

       Новий Президент  Фундації гуртових 

ринків Східної та Центральної Європи  

       26-27 травня 2015 р. на засіданні членів 

Фундації гуртових ринків Східної та 

Центральної Європи було обрано нового 

президента об’єднання.  

     Ним став засновник групи компаній 

«Шувар» Роман Федишин.  
Джерело: www.shuvar.com  
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Економічна самоорганізація через 

кооперацію, як підгрунтя 

української державності 

      Кооперативний рух сприяє сталому 

економічному розвитку і дозволяє 

забезпечити соціальні інтереси членів 

кооперативів. 

Для обговорення проблем сучасної кооперації в Україні 29 травня  у 

Львівській комерційній академії за ініціативи кредитної спілки  

“Вигода” проведено круглий стіл “Економічна самоорганізація через 

кооперацію, як підгрунтя української державності”. 

Учасники круглого столу ознайомилися з інформацією про сучасний 

стан і проблеми розвитку кооперативів, законодавчі перешкоди, які 

ускладнюють розвиток сільських кооперативів,висловили власні думки та 

позиції. Директор Львівської аграрної дорадчої служби Іван Паньків 

наголосив, що житель села стане членом кооперативу лише у випадку коли 

буде бачити економічну вигоду від участі у ньому. Голова наглядової ради 

кредитної спілки “Вигода” Петро Маковський, що кооперування 

здійснюється заради зменшення витрат кожного з членів кооперативу. 

Народний депутат України Олег Березюк підкреслив, що в сучасних 

умовах держава не здатна дати динамічні гроші на проекти розвитку. Проте 

саме громада має взяти ініціативу і використовувати ресурси за найбільш 

важливими напрямами.   

Директор кооперативу Вулкан з с. Бориня Турківського району Богдан Комарницький розповів

       Директор кооперативу “Вулкан” у                

с. Бориня Турківського району Богдан 

Комарницький розповів про перспективу 

розвитку кооперативу у сучасних 

економічних умовах. 

     Учасники круглого столу 

прийняли резолюцію з переліком 

рекомендацій, що забезпечать 

динамічний розвиток кооперації в 

Україні. 
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Підживлення пшениці озимої з метою 

покращення якості зерна 

     Належний підхід до підживлення сильних і 

цінних сортів пшениці озимої у період від 

стеблування до молочної стиглості зерна 

забезпечує вагоме підвищення якості. 

Із зерна пшениці озимої виготовляють різноманітні вироби: різні сорти 

хліба, кондитерсько-макаронні продукти, крупи, крохмаль, напої тощо. Тому й 

створено сорти, які здатні забезпечити широкий спектр показників якості. 

Зокрема, цінні і сильні сорти мають генетично обумовлені ознаки якості зерна, 

які характеризують хлібопекарські властивості борошна. Зростання 

показників якості зерна цих сортів залежить від дотримання всіх складових 

технології вирощування пшениці, особливо від роздрібного внесення азотних 

добрив. З метою покращення якості азотні добрива доцільно вносити не лише 

рано навесні, у кущінні та при виході рослин у трубку, а й у подальших фазах 

розвитку рослин: від стеблування до молочної стиглості культури.  

Використання азоту рослинами пшениці відбувається і в період 

формування зерна, де вони споживають його до 30 %. При недостатньому 

рівні азоту посіви дають зерно низької якості. 

Власне, пізні підживлення рослин азотом мають важливе значення у 

формування якості. Це дає можливість покращити білково-клейковинний 

комплекс, що забезпечує зростання класу зерна згідно норм відповідно до 

Держстандарту України (3768:2010). Згадане підживлення рослин азотом 

відіграє вагому роль в збільшенні у фракційному складі білків 

клейковиноутворюючих фракцій, що позитивно впливає на хлібопекарські 

властивості борошна. 

У зонах нашої області, де кількість опадів відповідає оптимальним 

параметрам продуктивної вологи, ефективним є підживлення посівів 

аміачною селітрою поверхневим кореневим способом. За результатами наших 

досліджень вищий вміст білку (12,5-12,6 %) і клейковини (24,5-24,8%) 

пшениці озимої сорту Подолянка (сильна за ознаками якості) отримали за 

внесення N120P90K90 з триразовим внесенням азоту (N30 до сівби + N60 у виході 

   Марія Свідерко, кандидат 

сільськогосподарських наук, Інститут 

сільського господарства Карпатського 

регіону НААН України 
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рослин у трубку + N30 в колосінні), що відповідно на 3,4-3,5 і 5,4-5,7 % вище 

у порівнянні з контролем (без добрив). 

Пружність клейковини за умовними одиницями приладу ВДК 

(вимірювач деформації клейковини) відповідала ІІ групі за якістю. При 

визначенні показника седиментації (набухання борошна в оцтовій кислоті), 

який використовується для оцінки якості встановлено, що він зростав на 11-

13 мл проти контролю (36 мл).  

Аналіз фракційного складу білків показав, що оптимальні умови 

живлення з роздрібним внесенням азотних добрив сприяють покращенню 

харчової цінності борошна. Із збільшенням кількості білку зростав вміст 

білкових фракцій, як у процентах на абсолютно-суху речовину, так і до суми 

фракцій. Найбільшу долю складали клейковиноутворюючі (гліадини і 

глютеніни), які у значній мірі впливають на хлібопекарські властивості 

(колір, смак, запах, об’єм хліба). 

Застосування дози добрив N30 на початку молочної стиглості за 

попереднього внесення N30P120K120 + N30 забезпечило у сортів Зимоярка 

(сильна за показниками якості) і Комплімент (цінна за показниками якості) 

скловидність зерна 64 і 73 %, вміст білка відповідно 14,0 і 15,0 %, 

клейковини 29,2 і 29,0 % та її пружність І-ІІ групи. Такі показники свідчать 

про високу ефективність мінеральних добрив, зокрема роздрібного внесення 

азоту. 

У пізніх підживленнях пшениці озимої ефективнішою формою азотного 

добрива є сечовина (карбамід) у позакореневому внесенні шляхом 

обприскування посівів. Добре розчиняючись у воді, вона утворює 

нейтральну реакцію розчину і не викликає опіків листової поверхні. Їй 

властива фізіологічна функція, яка підсилює процес розкладу білків і сприяє 

відтоку азотних речовин у колос, продовжуючи період активної вегетації 

рослин. Концентрація розчину має бути 10-15 % у фазі колосіння і не більше 

20 % на початку молочної стиглості. За результатами досліджень лабораторії 

рослинництва Інституту використання сечовини сприяло покращенню 

хлібопекарських властивостей борошна пшениці озимої.  

        Поряд із підживленням рослин азотом від стеблування до початку 

молочної стиглості можна застосовувати як доповнення до розрахункової 

дози добрив комплексні водорозчинні добрива, які збалансовані за вмістом 

макро-і мікроелементів та рістстимулятори рослин. Внесення 

водорозчинних добрив у формі хелатів є важливою складовою інтенсивних 

технологій вирощування пшениці, оскільки поліпшують фотосинтетичну 

діяльність рослин, а це дає можливість підвищити продуктивність пшениці 
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озимої, зокрема врожайність і якість зерна. Вони підвищують толерантність 

рослин до фізіологічних стресів. 

Використання водорозчинного комплексного добрива Еколист на 

посівах пшениці озимої сортів Зимоярка, Комплімент на оптимальному рівні 

мінерального живлення збільшувало площу листової поверхні на 7,7-8,7 тис. 

м2/га, масу 1000 зерен на 1,5-1,8 г, натуру зерна на 11-13 г/л, врожайність на 

0,48-0,53 т/га. При цьому високі показники якості зерна (ІІ-ІІІ класу згідно 

Держстандарту) пшениці озимої отримали за зростання площі листової 

поверхні  до 49,8-61,7 тис. м2/га (V-VIII етап органогенезу). 

Відомо, що під дією стимуляторів росту прискорюється наростання 

надземної маси та кореневої системи, а тому більш активно 

використовуються поживні речовини з ґрунту і мінеральних добрив, 

зростають захисні властивості рослин, їх стійкість до захворювань, високих 

та низьких температур, посухи. Як наслідок, підвищується врожайність та 

поліпшується якість зерна. 

Високий вміст білка і клейковини різних сортів пшениці 12,7-14,1 % і 

23,8-27,2 % і її пружність за умовними одиницями приладу ВДК І-ІІ групи 
якості отримали на оптимальному фоні живлення з використанням 

біостимулятора Емістим М (5 мл/га). За рахунок Емістиму М підвищення 

кількості білку склало 1,1%, клейковини 1,7 %. 

Отже, за показниками якості (вмістом білка, клейковини) пшениця 

озима формує ІІ-III клас зерна та наближається до середніх (цінних) 

пшениць за класифікаційними характеристиками хлібопекарських якостей 

борошна. Це значить, що борошно в тісті за відповідного технологічного 

процесу може давати формостійкий хліб великого об’єму з доброю 

пористою м’якушкою. 

Роздрібне внесення азоту з використанням водорозчинних комплексних 

добрив та ріст стимуляторів, які підвищують стійкість рослин до 

фізіологічних стресів сприяє формуванню найбільш продуктивних посівів 

сортів нового покоління пшениці озимої. Зокрема, азотне живлення 

покращує ріст і розвиток рослин, продуктивність фотосинтезу, врожайність і 

якість продовольчого зерна. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційні аспекти раціонального використання та охорони родючості грунтів 

 

     24–25 червня 2015 року на базі Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН 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. Оброшино,                                            

вул. Грушевського, 5).  Початок: з 10:00 год. 
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Рекомендовані заходи для зменшення 

випадків отруєння бджіл  під час 

проведення обробки угідь 

пестицидами 

Підприємства, що обробляють сільськогосподарські угіддя хімічними 

препаратами для знищення шкідників та пасічники, які розміщують на цих 

угіддях пасіки для опилення і медозбір,  повинні дотримуватися правил та 

положень встановлених законодавством України для унеможливлення 

отруєння бджіл.  

1. Для пасічника: 

-  пасічник  має отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку у 

ветеринарній лабораторії, для чого необхідно здати зразки бджіл на аналізи 

для виключення наявності захворювань бджіл; 

-  пасічник має поставити пасіку на облік у сільській  раді за місцем 

постійного розташування пасіки, а у випадку кочівлі – у сільській раді, на 

територію якої пасіка прибула на кочівлю (п. 7 наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 20 вересня 2000 р. № 184/82); 

- пасічник  має отримати ветеринарне свідоцтво за формою №1 на 

перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських 

культур за межами області постійного перебування пасіки; 

- при отриманні повідомлення від сільгосппідприємства про проведення 

обробки сільськогосподарських культур, пасічник повинен вивезти пасіку в 

безпечне місце або ізолювати  бджіл у вуликах на термін, передбачений 

обмеженням при застосуванні пестицидів. 

2. Для сільгосппідприємства: 

 - за три дні до проведення обробки керівник сільгосппідприємства 

сповіщає  пасічників (населення) відповідної  місцевості (радіо, преса, 

подвірні обходи, сільські ради) про місце, терміни і час проведення 

обробки, встановлює спеціальні попереджувальні знаки безпеки з 

зазначенням дати  обробітку сільськогосподарських  угідь. 

Керівник сільгосппідприємства має керуватися такими документами: 

а) Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у 

народному господарстві. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98. 
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Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ). Правила від 03.08.1998  № 1;   

     б) про затвердження Правил безпеки праці під час виконання авіаційно-

хімічних робіт ДСП 382-96. Державні санітарні правила авіаційного 

застосування     пестицидів і агрохімікатів в народному господарстві України. 

Наказ МОЗ України від 18.12.1996 р. № 382 . 

       У випадку отруєння бджіл  необхідно провести наступні дії: 

       Пасічник : 

1. Гнізда сімей, що втратили багато льотних бджіл, скорочують 

відповідно до їхньої сили, виймають в першу чергу медові й пергові рамки, 

особливо зі свіжопринесеним нектаром і пилком, а також рамки з відкритим 

розплодом, не обсиджені бджолами.                

2. Сім’ї  бджіл забезпечують водою,  забезпечують  пергою, 

підгодовують цукровим сиропом. Підсилюють сім’ї  по мірі виходу молодих 

бджіл. 

 3. Створити комісію для засвідчення факту загибелі бджіл та здійснення 

відбору проб  в склад якої входять: 

- представник сільгосппідприємства, яке проводило обробку; 

- представник служби ветеринарної медицини; 

- представник  інспекції захисту рослин; 

- спеціаліст санітарно-епідеміологічної станції; 

- представник  селищної ради або депутат селищної ради; 

 - господар пасіки  та декілька свідків для засвідчення факту отруєння 

бджіл. 

      Обов’язки комісії: 

1. Відібрати протягом 24 годин  зразки бджіл, що загинули,  шматочок 

щільника (15х15) з свіжо принесеним  нектаром та квітковим пилком. У 

кожний  відібраний зразок вкладають листок з надписом часу та дати  

відбору,  засвідчені  підписами членів комісії. Також відбираються зразки 

рослини, яку обробляли. Зразки відбирають по діагоналі через поле і не 

менше 10 пакетів, також вкладаючи надпис з часом та датою відбору, 

засвідчені підписами членів комісії.  

2. Скласти акти проведеної роботи, які отримують всі члени комісії 

(окрім свідків).  

3. Зразки відібраних проб  бджіл,  що загинули,  меду, перги  разом з 

складеним актом направити у лабораторію за місцем проживання пасічника, 

або за місцем знаходження пасіки під час опилення чи медозбору. 

4. Зразки проб відібраних  рослин з сільськогосподарського угіддя, де 

проводилася обробка,  разом з актом направити в міжобласну контрольно- 
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токсикологічну лабораторію за місцем проживання пасічника  чи місцем, де 

знаходиться пасіка на опиленні і медозборі.  

     5. Зібрані документи направити до суду. 

     Порядок розроблено відповідно до Державних  санітарних, Державних 

ветеринарних  правил, Закону України  «Про пестициди і агрохімікати», 

Закону України  «Про захист рослин»  та Закону України «Про бджільництво». 

     З розвитком сільського господарства, з’явилося багато нових методів 

обробки сільськогосподарських культур та нових видів пестицидів. Останнім 

часом випадки отруєння бджіл стали непоодинокими та спричиняють 

матеріальні  збитки  пасічникам, а також наносять шкоду  сільському 

господарству в цілому.  

     Громадською організацією «Всеукраїнське Братство бджолярів України»   

проводяться заходи по виключенню випадків отруєнь бджіл під час обробки 

сільськогосподарських культур пестицидами.  

      Для виключення випадків отруєння бджіл під час обробки 

сільськогосподарських культур, сільгосппідприємства мають дотримуватися 

наступних вимог законодавства України: 

1. Отримати у сільських радах, на територіях яких знаходиться дане  

сільськогосподарське підприємство інформацію про стаціонарні та кочові 

пасіки. 

2. Сповістити власників пасік за три доби до дати обробки  

сільськогосподарських культур щодо шкідників  про факт обробки  з 

зазначенням застосовуваних  пестицидів, місця застосування (у радіусі 7 км), 

часу і способу проведення обробки, а також необхідно вказати  час ізоляції 

бджіл.  

3. Обробку сільськогосподарських угідь проводити у період відсутності 

льоту бджіл (у вечірній час після 21 години, або в нічний час). 

4. Не допускати обробку  квітучих медоносів і пилконосів під час 

масового льоту бджіл. 

5. Повідомити про виконання попереджувальних заходів 

Держсанепідемслужбу району та інспекцію захисту рослин району. 

6. Використовувати засоби захисту рослин, що пройшли державну 

реєстрацію і включені в перелік  дозволених до застосування. 

7. Якщо факт отруєння бджіл  відбувся, то направити представника  

сільгосппідприємства до включення в склад  комісії для засвідчення факту 

загибелі бджіл та здійснення відбору проб.  

 

Джерело: Всеукраїнське Братство Бджолярів України. 
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 Сучасні правила доїння корів 

 Остап Зайло, менеджер з продажу 

капітального обладнання ПП “Віта Агро”. 

      Вашій увазі пропонується інформаційний матеріал про 12 правил доїння 

корів, які розроблено шведською компанією “ДеЛаваль”. 

1. Регулярно 

перевіряйте стан 

вим’я у корів 

2. Складіть і 

дотримуйтеся 

порядку доїння 

3. Перевіряйте 

першу порцію 

молока, яку 

видоюється  

4. Ретельно 

протирайте дійки 

 

 

 

 

 

 

          

– Регулярно вивчайте   

інформацію щодо 

здоров’я вимені  корів 

і якості молока,  

яку отримують від 

молокозаводів,  

офіційних лабораторій, 

ветеринарних клінік або 

результати аналізів, 

здійснених на фермі з 

допомогою лічильника 

соматичних клітин  

Де Лаваль (DCC) або 

каліфорнійського 

мастит-тесту (CMT). 

– Встановіть базові 

значення для кожної 

корови і всього стада 

для контролю можливих 

змін. 

- Незалежно від системи 

утримання і розміру 

стада першими 

необхідно доїти корів, 

які нещодавно 

отелилися, потім 

молодих корів, а згодом 

– решту стада. 

– Останніми доять 

хворих корів, а після 

цього здійснюють 

дезінфекцію доїльної 

системи. 

– Здоїть  2- 3  цівки 

першого  молока і  

візуально перевірте 

його. В корівниках   

прив’язного утримання і  

доїльних залах 

видоюйте перші порції 

молока в спеціальну 

чашку. Мийте підлогу 

доїльного залу, перш  

ніж допускати наступну 

групу корів.  

– Здоювання перших 

порцій молока слугує 

стимулом, що ініціює 

віддачу молока і дає 

можливість виявити 

аномалії і попередити 

потрапляння неякісного 

молока в танк-

охолоджувач. 

 – Для попередження 

маститів і одержання  

молока високої якості 

необхідно, щоб при 

прикріпленні доїльного 

апарату дійки були 

сухими і чистими.   

Обробіть дійки 

дозволеними  до 

застосування засобами. 

Протріть дійки 

одноразовим паперовим 

або тканинним 

рушником, 

використовуючи для 

кожної корови окреме. 

При використанні 

полотенець із тканини, 

перед повторенням його 

використання необхідно 

попрати і висушити. 
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5. Регулярно 

перевіряйте рівень 

вакуума 

6. Своєчасно 

прикріплюйте 

навісну частину  

7. Уникайте 

передоювання  

8. Слідкуйте за 

належним зняттям 

підвісної частини 

 
 
 
 
 
 

         

– Оптимальний рівень 

вакуума, частота 

пульсації і 

співвідношення фаз 

пульсації повинні 

відповідати 

рекомендаціям 

виробника. 

Таким чином Ви 

забезпечуєте обережне 

доїння і зберігаєте 

здоров’я  вимені. 

– Завжди перевіряйте 

рівень вакууму перед 

початком доїння. 

  

– Навісну частину 

необхідно прикріпити 

не пізніше  60 – 90 

секунд після початку 

підготовки дійок.  

 

– Не 

допускайте підсосів 

повітря  при 

прикріпленні навісної 

частини.  

– Відрегулюйте навісну 

частину таким чином, 

щоб вона була 

правильно розміщена в 

напрямах вперед-назад 

и справа-наліво, без 

перекручування. 

  

– Передоювання 

вважається головною 

причиною гіперкератоза 

кінцівок у 

дійок.  Момент зняття 

визначається вручну, 

або –у системах з 

автоматичним зняттям 

навісної частини – з 

допомогою датчиків 

потоку молока, які 

надають команду на 

зняття  навісної частини 

автоматично при 

зменшенні потоку 

молока. В системах з 

контролем потоку 

молока є індивідуальна 

візуальна індикація при 

зниженні потоку 

молока. 

–  При завершенні 

доїння подача  вакуума 

в підвісну частину 

вимикається, вручну чи 

автоматично. Перед 

зняттям підвісної 

частини, почекайте, щоб 

вакуум в захваті 

повністю  зник. 

Не стискайте вим’я і не 

стягуйте стакани силою, 

оскільки  це  може 

зумовити  потрапляння 

повітря в доїльний 

апарат і, як наслідок, 

захворювання маститом. 

  

     В жодному разі не починайте доїння з миття дійок! Недотримання цього 

правила може зумовити ситуацію, коли бактерії, що розмножуються в 

каналах дійок, будуть перенесені вище у вим’я. Завжди починайте 

процедуру із здоювання перших цівок молока. 
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9. Дезінфікуйте дійки 

після кожного доїння 

10. Промивайте  

доїльну установку 

одразу після 

завершення доїння 

11. Правильно 

охолоджуйте молока 

12. Регулярно 

контролюйте якість 

молока, стан доїльного 

обладнання і дані щодо 

результатів доїння. 

 

 

         
 
 
 
 
 

Після зняття підвісної 

частини  негайно 

опрацюйте дійки шляхом  

зволоження або  

обприскування 

дозволеними до 

застосування  

антисептичним   

розчином. Дана  процедура 

є  найбільш ефективним 

заходом для попередження 

передачі збудників маститу 

від корови до інших корів 

у стаді. 

 

– Вимийте  зовнішні 

поверхні доїльної 

установки.  

– Після кожного 

використання вручну або 

автоматично промийте та 

очистіть всі компоненти 

системи, використовуючи 

дозволені мийні засоби і 

воду потрібної 

температури. Дайте воді 

стекти із системи.  

– При необхідності 

продезінфікуйте систему 

перед наступним доїнням, 

використовуючи дозволені 

дезінфікуючі засоби у 

правильній концентрації.  

– Перевірте температуру 

охолодження; зверніть 

увагу, що під час і після  

кожного доїння досягнуто 

потрібного значення 

температури.  

– Охолодження до 

потрібної температури 

значно уповільнює або 

призупиняє розвиток 

більшості організмів. 

  

  

– Регулярно перевіряйте 

якість і склад молока,  а 

також дані центру 

управління доїнням та 

порівнюйте їх із 

попередніми даними. 

– Здійснюйте заміну 

шлангів та резини у 

рекомендовані виробником 

часові проміжки. Старі 

резинові шланги тріскають 

та стають пористими, що 

погіршує ефективність 

доїння і підвищує ризик 

забруднення і 

розмноження 

мікроорганізмів. Це може 

зумовити збільшення 

вим’я і підвищенню 

бактеріальної 

забрудненості.  

– Проведіть  повне 

технічне обслуговування  

доїльної установки згідно 

рекомендацій ДеЛаваль.  
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Назва заходу 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша інформація 

Міжнародна 

конференція “Потенціал 

української сої 2015-

2020: виробництво та 

переробка” 

4 червня 2015 р. 

м. Київ, Проспект 

Глушкова, 1, Експоцентр 

України, Центральний 

павільйон №1 

www.agroprofi.com.ua 

Круглий стіл на тему 

“Продовольча безпека та 

безпека продовольства – 

органічний вектор” 

4 червня 2015 р. 

м. Київ, Проспект 

Глушкова, 1, Експоцентр 

України, Центральний 

павільйон №1 

www.organicukraine.com.ua 

Kонференція 

“Інформаційне 

забезпечення 

сільськогосподарської 

обслуговуючої 

кооперації та МСБ – 

роль дорадчих служб: 

теорія, політика, 

практика” 

5 червня 2015 р. 

 

м. Київ, Проспект 

Глушкова, 1, 

Експоцентр України, 

Центральний 

павільйон №1 

 

www.dorada.org.ua 

Міжнародна 

конференція «Стан і 

перспективи розвитку 

селекції та насінництва 

кукурудзи в умовах 

зміни клімату» 

7-9 липня 2015 р. 

м. Харків, Інститут 

рослинництва 

 ім. В.Я. Юр’єва 

НААН  пр. 

Московський, 142.  

www.yuriev.com.ua 

XVIII 

Сільськогосподарська 

виставка “Фермер 

України-2015”  

23-25 вересня 2015 р. 

  

м. Київ, Проспект 

Глушкова, 1, 

Експоцентр України, 

www.farmer-ukr.com 

VII Міжнародний 

конгрес «Прибуткове 

свинарство»  
2 червня 2015 р. 

м. Київ, АККО 

Інтернешнл,  проспект 

Перемоги, 40-Б 

www.pigcongress.org 
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Конференція 

“Молочна ферма. Ціна 

як віддзеркалення 

якості” 

  2-3 липня 2015 р. 

м. Хмельницький, 

готельнний комплекс 

«Собкофф»,              

вул. Прибузька, 15/1 

www.agrotimes.net 

Національна 

агропромислова 

виставка  

“AгроEкспо-2015”  

1-3 жовтня 2015 р. 

  
м. Кіровоград 1, 

 вул. Мурманська,8 
www.ukragroexpo.com 
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Назва виставки 

 

Дата проведення  

 

Місце проведення 

 
Детальніша 
інформація 

Міжнародна 

виставка  

“AgriPlanta-

RomAgroTec” 

4- 7 червня 2015 р. 

 

Румунія, 

Регіон Каларасі, 

м. Фундулеа 

www.agriplanta.ro 

Конференція 

Міжнародної ради по 

зерну 

IGC Crain Conference 

2015 

9 червня 2015 р. 
Великобританія, 

м. Лондон   
 www.igc.int/en/conference/ 

12-а Міжнародна 

виставка  “Opolagra” 
 12-14 червня 2015 р. 

Польща, 

м. Ополє 
www.opolagra.pl 

Міжнародна 

виставка 

“Agro-Tech Minikowo” 

4-5 липня 2015 р 
Польща, 

м. Мініково 
www.agro-tech-minikowo.pl 

 Міжнародна 

виставка 

“Tarım ve Teknoloji 

Günleri ” 

13-16 серпня 2015 р 

 
Туреччина, 

м. Текірдаг 
www.tarimtekgunleri.com 

2-й Міжнародний 

конгрес з використання 

біостимуляторів у 

сільському господарстві 

16-19 листопада 2015 р. 
Італія, 

м. Флоренція  
www.newaginternational.com 
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Словенсько-український діловий форум  

  

      8 червня 2015 року у м. Львів відбудеться Словенсько-український 

діловий форум “ІТ в сільському господарстві європейські стандарти та досвід 

Словенії”. Основною метою форуму є обмін досвідом та налагодження 

ділового співробітництва між словенськими та українськими ІТ компаніями та 

агропідприємствами. У ході форуму словенські учасники представлять 

напрацювання, досвід та приклади ефективного управління земельними 

просторовими даними та базами, розробки та використання ІТ продуктів у 

сільському господарстві. По звершенню ділової частини учасники зможуть 

поспілкуватися у форматі B2B. Місце проведення: м. Львів, готель 

“Леополіс”, вул. Театральна, 16.  Початок: в 10:00 год. 

 

Джерело: www.lcci.com.ua 

День підприємництва у Львівській ТПП  

  

      18 червня 2015 року у Львівській торгово-промисловій палаті відбудеться 

“День підприємництва”. В межах заходу відбудеться індивідуальне 

консультування з питань започаткування та розвитку власного бізнесу.                 

Місце проведення: м. Львів, Львівська торгово-промислова палата,                       

вул. Стрийський парк,14.  Початок: в 11:00 год. 

 

Джерело: www.lcci.com.ua 

Фестиваль-ярмарка “СТРИЙ- ОРГАНІК-ФЕСТ”  

 

      19-21 червня 2015 року у м. Стрий відбудеться  IV Великий Карпатський  

Фестиваль-ярмарка “СТРИЙ-ОРГАНІК-ФЕСТ” з нагоди 150-ї річниці від 

народження Мирополита Андрея Шептицького та з нагоди 23-ї річниці 

створення кредитної спілки «ВИГОДА», яка першою  розпочала відродження 

кредитної кооперації в Україні. На фестивалі буде представлена якіснф 

органічна продукція виробників Західного регіону України.  

Місце проведення: м. Стрий, Площа Ринок.  Початок: в 09:00 год. 

 

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

 (станом на 29.05.2015 р.)  (1 кг/ грн.) 

ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабачок ранній  6,00 8,00 9,00 

Капуста білокачанна  5,00 5,00 5,00 

Помідор салатний 
червоний  

35,00 36,00 37,00 

Капуста цвітна  19,00 19,00 19,00 

Морква нантська 17,00 18,00 20,00 

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

Цибуля зелена  18,00 20,00 22,00 

Цибуля ріпчаста  7,00 7,50 8,00 

Цибуля ріпчаста салатна 
червона  

7,00 7,00 7,00 

Огірок довгоплідний 
гладкий 

10,00 10,00 11,00 

Шпинат 18,00 20,00 22,00 

Картопля рання стандарт.  11,00 12,00 13,00 

Гриб печериця  18,00 19,00 22,00 

Черешня червона   25,00 35,00 40,00 

Яблуко-груша  18,00 19,00 20,00 

Яблуко Айдаред  18,00 18,00 20,00 

Яблуко Айдаред  18,00 18,00 20,00 

Полуниця (гат.1) 18,00 20,00 25,00 

Цукор  9,80 10,00 11,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Яйце куряче столове С-1, 
десяток/шт. 

0,70 0,80 1,00 

Фарш свинячий  45,00 50,00 50,00 

Свинина шийка 
безкісткова  

80,00 80,00 80,00 

Свинина вирізка  80,00 80,00 80,00 

Короп жив 70,00 70,00 70,00 

Філе куряче 52,00 53,00 54,00 

 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  30.04.2015 27.05.2015 

Рівень закупівельних цін 

Молодняк ВРХ вищ.вгод. 23500 23000 97,8 

Свині І,ІІ категорії 28000 29000 103,5 

Молоко І сорту б.ж. 4575 4500 98,3 

Молоко ІІ сорту б.ж. 3800 3800 100,0 

Молоко ІІ сорту б.ж. (від населення) 2800 2730 97,5 

Рівень оптово-відпускних цін  

Яловичина І категорії 51,45 52,00 101,0 

Свинина ІІ категорії 42,50 44,50 104,7 

Молоко 2,5% жирності в плівці 7,34 7,50 102,1 

Сир кисломолочний до 9% жирності 34,89 35,00 100,3 

Сметана 20% жирності 24,70 24,95 101,0 

Масло вершкове 72,5% 61,43 61,50 100,1 

Ковбаса варена в/г 58,35 61,30 105,0 

Ковбаса варена І/г 44,10 47,50 107,7 

Картопля  2,20 2,20 100,0 

Капуста  7,50 7,50 100,0 

Морква  6,50 11,50 176,9 

Буряк  3,00 3,50 116,7 

Цибуля  5,00 7,50 150,0 

- Зростання - Зниження - Стабільність 
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Періодичність видання: два рази на місяць. 

 
Побажання та зауваження до змісту електронного інформаційного бюлетеня  

«Вісник Агрофорум»  просимо надсилати на e-mail: lvivagri@gmail.com                                 

або  за телефоном: +38 (032) 294-84-03,  +38 (032) 239-26-56,  +38 (067) 803-60-32 

Редакційна колегія інформаційного вісника  

Львівської аграрної палати “Агро Форум” 

 

             Музика П.М. – ГО “Львівська аграрна палата” (голова редколегії)  

             Стефанишин І.М. – ТОВ “РСП “Шувар”  (заст. голови редколегії) 

             Гончаренко Л.В. – Департамент агропромислового розвитку  

             Львівської обласної державної адміністрації (заст. голови редколегії) 

             Вуйцик І.М. - ГО “Львівська аграрна палата” 

             Паньків І.Я. –  БО “Львівська аграрна дорадча служба” 

             Доманський А.Я. - ГО “Товариство “Сільський господар”  

             Соломонко Д.О. – Львівський національний університет ветеринарної  

              медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (випусковий редактор) 

 

Бюлетень видається за підтримки 


