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Слово до читача
Шановні друзі!
Радий вітати вихід у світ інформаційного бюлетеня «Агро
Вісника», видання якого спеціалізоване для широкого кола
агровиробників, представників малого та середнього бізнесу та
усіх, хто цікавиться новинами в агропромисловій галузі та
корисними матеріалами для аграріїв.
Одним з основних завдань Департаменту агропромислового розвитку
Львівської облдержадміністрації є реалізація державної аграрної політики через
висвітлення найактуальніших новин галузі, звітів влади про діяльність та стан
аграрного ринку, анонсів подій, програм фінансової підтримки для аграріїв,
роз’яснення нових законів, опис технічних і агротехнологічних інновацій та
інших корисних матеріалів.
Сподіваюсь, що інформаційний бюлетень відкриє не лише ще одне джерело
інформування населення, але стане джерелом плідної співпраці з аграріями і
громадськістю та набуде живого спілкування.
Директор Департаменту агропромислового розвитку
Львівської облдержадміністрації ОСИП МАГУР
Шановний читачу!
Вашій увазі пропонується інформаційно-аналітичний бюлетень,
підготовлений Громадською організацією “Львівська аграрна
палата” спільно з Департаментом агропромислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації з метою
забезпечення інформацією аналітичного характеру виробників
аграрної продукції регіону. Роль аграрних палат в Україні першочергово полягає
у забезпеченні захисту інтересів власників земельних ділянок та сприяння
розвитку місцевого самоврядування. Орієнтуючись на досвід країн
Європейського Союзу, зокрема Польщі, де аграрні палати перетворилися на
важливе джерело інформаційного забезпечення мешканців сільських громад та
сприяють розвитку територій, діяльність Львівської аграрної палати також
орієнтується на системний захист інтересів сільських громад.
Сподіваємось, що представлена інформація сприятиме розвитку
підприємницької діяльності на селі та стимулюватиме поширенню традицій
самоорганізації, які історично властиві Галичині.
Голова Львівської аграрної палати
ПАВЛО МУЗИКА
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Робоча поїздка Міністра аграрної політики та
продовольства України Олексія Павленка на Львівщину
31 січня 2015 року Міністр аграрної політики та продовольства України
Олексій Павленко перебував з робочою поїздкою у Львівській області.
Як відмітив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко, aграрний сектор України демонструє загалом позитивну динаміку
розвитку більшості галузей незважаючи на складні економічні обставини та
знаходиться серед лідерів з експорту зернових культур i соняшникової олії.
Перебуваючи 31 січня на Львівщині О. Павленко ознайомився з діяльністю
ринку сільськогосподарської продукції “Шувар”, де спільно з очільниками
області провів зустріч з виробниками аграрної продукції регіону. На зустрічі
обговорювались питання стосовно подальших напрямів аграрної політики
України, зокрема щодо розвитку земельних відносин, фінансової підтримки
виробників, дерегуляції для бізнесу, а також планів реформування органів
управління. Важлива увага протягом зазначеної зустрічі приділялося питанням
боротьби з проявами корупції, що вимагають комплексних реформ.
Перебуваючи на Львівщині міністр О. Павленко відвідав у с. Ставчани
ПП “Оліяр” (виробництво соняшникової
олії), а також підприємство
“Явірмлин” ПАТ “Концерн “Хлібпром”, яке забезпечує виробництво борошна
для хлібозаводів області.
Джерело:
Департамент
агропромислового
розвитку
Львівської
облдержадміністрації.
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Львівщина реалізує свій аграрний потенціал
Для аграріїв Львівщини 2014 рік був роком динамічного розвитку.
Вироблено сільськогосподарської продукції на суму більше ніж
9,3 млрд.грн. (у постійних цінах 2010 року), ріст виробництва склав 5,7 % до
попереднього року. Забезпечено збільшення обсягів виробництва
сільськогосподарськими підприємствами (на 10,1%) та господарствами
населення (на 3,5 %).
За темпами виробництва валової сільськогосподарської продукції
Львівщина посіла дев’яте місце серед регіонів України. Від 90 до 97%
молока, яєць, картоплі, овочів, плодів і ягід виробляється господарствами
населення. Основними гравцями на ринку зерна, цукрових буряків, ріпаку є
сільськогосподарські підприємства.

Структура валової сільськогосподарської продукції
за категоріями господарств, %
34

66
сільськогосподарські підприємства

господарства населення

У 2014 році вироблено 1,4 млн.тонн зерна (найбільше за роки незалежності
України), 0,8 млн.тонн цукрових буряків, 1,7 млн.тонн картоплі, 0,5 млн.тонн
овочів, 0,1 млн.тонн плодів і ягід. Досягнуто збільшення обсягів виробництва
до попереднього року по усіх основних видах продукції рослинництва як за
рахунок збільшення посівних площ на 4,8 тис.га, (загальна посівна площа
625,8 тис.га) так і за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських
культур: зернових на 19%, цукрових буряків на 23%, картоплі на 8%, овочів на
4,8 %, плодів і ягід на 2,6 %. Закладено понад 500 гектарів багаторічних
насаджень (садів та ягідників). Із зростанням обсягів виробництва
збільшується і кількість побічної продукції, яку можна вигідно використати
для виробництва альтернативних видів палива. Набуває розвитку органічне
землеробство, а 12 операторів з виробництва органічної продукції є
сертифікованими.
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Виробництво основних видів сільськогосподарської
продукції за категоріями господарств, тис.тонн

Довідково: врожайність зернових культур – 47 ц/га, цукрових буряків –
494ц/га, картоплі – 179 ц/га, овочів – 196 ц/га, плодів і ягід – 77 ц/га.
Пріоритетним напрямом у розвитку аграрного виробництва є
тваринництво. Позитивну динаміку розвитку забезпечує галузь свинарства
– темпи зростання поголів'я до попереднього року становили 4,8% (загальне
поголів'я 350,7 тис.гол.). Набуває розвитку дрібне тваринництво,
чисельність поголів'я овець і кіз за останні чотири роки збільшилася на 40%
(загальне поголів'я 35,5 тис.гол.). Поголів'я великої рогатої худоби хоча ще і
не стабілізувалося, проте темпи його спаду не збільшуються. Станом на
01.01.2015 року нараховувалося 230,7 тис.гол., в тому числі 139,6 тис. гол.
корів. За умови створення сприятливих умов для розвитку скотарства,
зокрема дієвої фінансової підтримки з бюджетів усіх рівнів, справедливої
цінової політики та інших факторів галузь поступово має усі шанси стати
інвестиційно-привабливою та забезпечити створення нових робочих місць.
У 2014 році до бюджетів усіх рівнів від сільськогосподарських виробників
надійшло 0,3 млрд.грн. податків і зборів, від галузі харчової і переробної
промисловості – 1,4 млрд.грн.
Створення сприятливих умов аграріям дасть поштовх динамічному
розвитку економіки області.
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації.
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Аграрії Львівщини готуються
до весняно-польових робіт
Визначено структуру посівних площ під
урожай 2015 року. В обох базових категоріях
господарств прогнозована площа посіву
складає 629,8 тис. га, що на 1,2 тис. га
більше площі посівів 2014 року.

29 січня 2015 року Департаментом агропромислового розвитку
облдержадміністрації проведено конференцію з товаровиробниками регіону
з метою доведення інформації про можливі джерела залучення кредитних
ресурсів, провідних виробників насіння, сільськогосподарської техніки для
забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт. Також в ході
конференції аграріїв ознайомили з інформацією про новинки податкового
законодавства, землекористування. Представники компанії “Райз”
презентували досвід підвищення ефективності сільгоспвиробництва на
прикладі роботи Групи компаній “UkrLandFarming”.
Представники комерційних банків та Львівської філії НАК
“Украгролізинг” інформували товаровиробників про нові кредитні та
лізингові програми, які є актуальними для фермерів. Наприклад, банк
“Приватбанк” пропонує 5 річну програму лізингу техніки під 16 % річних у
національній валюті. Банк “Креді Агріколь” пропонує кредитну програму
під заставу зерна і надає можливість оформлення векселя при купівлі
засобів захисту рослин і насіння. Комерційний банк “Львів” пропонує
пільгові кредити під впровадження проектів з енергозбереження на
виробництвах.
В рамках презентації досвіду “UkrLandFarming” компанією “Райз”
запропоновано співпрацю аграріям Львівщини щодо поставок насіння,
засобів захисту рослин, добрив та техніки на умовах товарних кредитів,
розрахунків векселями та сільськогосподарською продукцією. Також
ознайомлено присутніх із запланованими інвестиціями на Львівщину у
відродження виробництва калійних добрив в регіоні.
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації.

січень, 2015 / №1 (1)

8
Підсумки ООН щодо проведення року
сімейних ферм

Наприкінці 2014 року Продовольча і сільськогосподарська організація ООН
(ФАО) підвела підсумки проведення Міжнародного року сімейного фермерства
(International Year of Family Farming). На даний час у світі налічується понад
500 млн. сімейних ферм. Під сімейним фермерством розуміється заснована на
праці членів сім’ї діяльність в сільському господарстві та її зв’язок із
складовими розвитку сільських територій. В економічно розвинутих країнах і
державах, що розвиваються, сімейні ферми є домінуючою формою
господарювання в сільському господарстві, рибальстві та лісівництві і
забезпечують вагому частку (56 %) у глобальному виробництві продовольчих
товарів. Наприклад, в країнах Північної та Центральної Америки 83 %
фермерських господарств – це сімейні ферми, в Азії – 85%, а в Європі – близько
68%.
У 2015 році ФАО проголосила Міжнародним роком грунтів, оскільки понад
805 млн. людей у світі голодують, а 33 % глобальних грунтових ресурсів у світі
– деградують внаслідок деструктивного впливу людства.

Джерело: Продовольча і сільськогосподарська організація ООН.

Експорт аграрної продукції з України
За даними Державної фіскальної служби України, у 2014 році було
експортовано продукції сільського господарства на 16,7 млрд. доларів США, що
на 1,8% менше, ніж торік. В той же час імпорт зменшився на 25,8% до 6,1 млрд.
доларів США. Частка сільськогосподарської продукції у структурі експорту
продукції з України становить 30,9%, а позитивне торгівельне сальдо склало
10,6 млрд. доларів США, що на 20,4% більше, ніж у 2013 році. Соняшникову
олію експортовано на 3,6 млрд. доларів США, а кукурудзи – на 3,4 млрд. доларів
США. Експорт зернових культур через морські порти України протягом 2014
року зріс на 12,7 млн т досягнувши 36,4 млн т. Серед експортних культур
домінує кукурудза – 23,2 млн т, пшениця – 9,4 млн т і ячмінь – 3,8 млн т.
Джерело: Асоціація Український клуб аграрного бізнесу.
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Провідні експортери Львівщини
За даними органів статистики за січень-листопад
2014 року обсяг експорту сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування Львівської області
зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
на 3,2 % і склав 277,1 млн. дол. США.

Відбулося поступове збільшення обсягів експорту рослинницької продукції
та продуктів її переробки підприємствами Львівщини. Провідними культурами
був ріпак, фуражна пшениця, кукурудза, картопля, соя, сублімовані і
заморожені овочі та фрукти, а також соняшникова олія.
Одним із провідних виробників та експортерів регіону є компанія «Агро ЛВ
Лімітед». Менеджмент компанії на чолі з Андреа Бянко веде прозорий бізнес за
європейським стилем на науковій основі. Компанія спеціалізується на
вирощуванні пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку, цукрових буряків,
картоплі і моркви, залучаючи новітні енергозберігаючі безпечні для довкілля
технології обробітку грунту, живлення і захисту рослин та зберігання
вирощеної продукції.
Компанія входить в трійку найбільших виробників картоплі в Україні.
Спільно з ринком «Шувар» налагоджено експорт картоплі на ринки ЄС,
зокрема в Іспанію. Як зазначає менеджер зі зв’язків з громадськістю ТОВ «Агро
ЛВ Лімітед» Дмитро Мороз, підприємство з року в рік поглиблює інтеграцію в
економіку Львівщини та планує збільшувати експорт рослинницької продукції
і, в тому числі в країни ЄС.
Джерело: ТОВ «Агро ЛВ Лімітед».

ДО ВІДОМА ЕКСПОРТЕРІВ В КРАЇНИ ЄС
В рамках інформаційної компанії «Сильніші разом!» надаються безкоштовні
консультації з питань експорту товарів до ЄС. Для отримання консультації слід
виконати лише три кроки:
1. Надіслати питання стосовно виведення продукції на ринки ЄС на електронну
адресу: eu28export@gmail.com
2. Надати інформацію про компанію: назва підприємства, основний вид
економічної діяльності, контактна особа для комунікацій (із зазначенням
електронної адреси і мобільного телефону).
3. Сформулювати суть питання (максимально конкретно) та код номенклатури
товару (10 знаків), якого стосується питання.
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Проблеми та перспективи розвитку
аграрного сектору України

Сучасне сільське господарство в Україні забезпечує значну частку валютних
надходжень та створює робочі місця. Водночас сільські території поступово
занепадають, оскільки протягом останніх десятиліть політичне представництво
аграріїв було доволі обмеженим. Такої думки дійшли учасники зборів Аграрного
форуму, що відбувся 21 січня у Львові.
З вступним словом до учасників форуму звернувся заступник директора
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
Роман Верещинський, який охарактеризував потенціал розвитку регіону.
Відомий економіст Віталій Скоцик під час доповіді зазначив, що в аграрному
секторі формується майже 27% ВВП, а експортні надходження у майже 17 млрд.
дол. США – важлива підтримка національного платіжного балансу. Водночас
внаслідок відсутності політичного представництва аграріїв, Україна
перетворилася на лідера з експорту кукурудзи, ріпаку, зернових, але не продукції
з вищою доданою вартістю.
В ході форуму відбулися цікаві та змістовні дискусії між виробниками,
науковцями та експертами аграрного ринку. Також напрацьовано стратегічні
кроки для розвитку АПК Львівщини.
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Посилення контролю за трансферним ціноутворенням
Президент України 31 грудня підписав Закон України №72-VIII “Про
внесення змін в Податковий кодекс України відносно удосконалення
податкового контролю за трансферним ціноутворенням.
Закон уточнює перелік контрольованих операцій та ліквідує схеми ухилення
від оподаткування через штучне зменшення суми операцій з одним
контрагентом менше ніж на 50 млн. грн. в рік. Закон починає діяти з 1 січня
2015 року.

Врегульовано питання продажу продуктів домашнього
виробництва
Президент України підписав закон про внесення змін до Закону України
“Про безпеку та якість харчових продуктів” (відносно реалізації на
агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва і домашнього
забою. Таким чином з 01 січня 2015 року раніше запланована заборона на
реалізацію продукції особистих селянських господарств на ринках відмінена.

Нові інструменти підтримки виробників тваринницької
продукції
Внесено зміни до Закону України “Про державну підтримку сільського
господарства України” та знято обмеження щодо потужностей тваринницьких
ферм і комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування
вартості будівництва та реконструкції. До переліку об'єктів, вартість яких
може бути частково відшкодована, також додані доїльні зали і створені
на кооперативних засадах м'ясопереробні пункти.

Джерело: Верховна Рада України.
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА
Закон України № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законів України (щодо податкової реформи)” підписаний Президентом і
опублікований в газеті “Голос України” 31 грудня 2014 р. Таким чином, уже 1
січня 2015 року він набув чинності. Серед основних змін, внесених цим Законом
скорочено кількість податків та зборів.
Так, до загальнодержавних податків належать:
- податок на прибуток підприємств;
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на додану вартість;
- акцизний податок;
- екологічний податок;
- рентна плата;
- мито.
До місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, а до
місцевих зборів – збір за місця для паркування транспортних засобів
та туристичний збір.
Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно
(в частині транспортного податку та плати за землю). Окрім того,
вони вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за
місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.
Єдиний податок для сільгоспвиробників
Змінами, внесеними до Податкового кодексу України
фіксований
сільськогосподарський
податок
перетворюється на єдиний податок (далі ЄП), а
сільськогосподарські товаровиробники за виконання
певних умов можуть стати платниками єдиного податку
четвертої групи.
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Хто може обрати сплату ЄП

Сільськогосподарські товаровиробники, які бажають перебувати на
спрощеній системі оподаткування, повинні відповідати вимогам,
встановленим ст. 291 ПКУ. Згідно з пп. 4 п. 291.4 ПКУ, якщо у
сільськогосподарського товаровиробника частка сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75%,
юридична особа має право обрати спрощену систему оподаткування та
перебувати на четвертій групі.
Отже, для того щоб у 2015 році застосовувати спрощену систему
оподаткування, питома вага доходу від реалізації вироблених
сільськогосподарських товарів повинна становити не менше 75% за 2014
рік.
Що стосується новоутворених сільськогосподарських товаровиробників,
стати платником ЄП дозволено лише з наступного року, при умові що частка
виробництва минулого року дорівнює або перевищує 75% (пп.291.4.7 ПКУ).
Обмежень щодо кількості найманих осіб та річної суми доходу для платників
ЄП четвертої групи не передбачено.
Крім того, ст.291.5-1 передбачено три обмеження, за яких юридичні особи
не можуть стати платниками ЄП. Якщо:
1) дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів,
вирощених
на
угіддях,
які
належать
сільськогосподарському
товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та
продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра
(крім хутрової сировини) становить 50% від загального обсягу власної
продукції;
2) виробляються підакцизні товари, крім виноматеріалів виноградних (коди
згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах
первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які
використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
3) станом на 1 січня звітного року є податковий борг, за винятком
безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Слід відмітити: обмежень за п.291.6 ПКУ щодо розрахунків виключно в
грошовій формі за реалізовану продукцію для сільськогосподарських
товаровиробників на відміну від інших груп спрощеної системи немає.
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Об’єкт, база та ставки ЄП
Об’єкт
та
база
оподаткування
для
сільськогосподарських
товаровиробників – платників ЄП встановлені ст. 292-1 ПКУ. Об’єктом
оподаткування є площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного
фонду, що перебуває у власності або надана у користування, у тому числі на
умовах оренди. Права власності або користування земельними ділянками
повинні бути оформлені та зареєстровані. Як визначено п.292-1.3 ПКУ
підставою для нарахування єдиного податку є дані державного земельного
кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Базою оподаткування єдиним податком є нормативна грошова оцінка одного
гектара сільськогосподарських угідь, для земель водного фонду нормативна
грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації
визначеного станом на 1 січня базового податкового року (п.292-1.2. ПКУ).
Відсоткові ставки встановлено пп.293.9.1-293.9.6 ПКУ.
Зауважимо, порівняно з колишнім фіксованим сільськогосподарським
податком розмір ставок збільшено втричі.
Звітний період та порядок сплати ЄП
Відповідно до п. 294.1 ПКУ звітним періодом є календарний рік. З
урахуванням зазначених вище бази та ставок податку, особи самостійно
обчислюють річну суму податкового зобов’язання станом на 1 січня, про що
зазначається у декларації на поточний рік. Подається декларація відповідно
до пп. 295.9.1 ПКУ до 20 лютого поточного року (наразі форму декларації ще не
затверджено).
В разі надання об’єкта оподаткування в оренду, потрібно врахувати вимоги
пп. 295.9.6-295.9.7 ПКУ. У разі надання сільськогосподарських угідь та/або
земель водного фонду в оренду іншому платникові ЄП, орендодавець враховує
орендовану площу у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна
ділянка не враховується, відповідно не є об’єктом оподаткування. Якщо
сільськогосподарські угіддя та/або земля водного фонду орендується в особи,
яка не є платником ЄП, то навпаки, орендар враховує таку площу у своїй
декларації. У цьому випадку орендовані земельні ділянки є об’єктом
оподаткування в орендаря.
Підпунктом 295.9.2 ПКУ встановлено порядок сплати ЄП: щоквартально
протягом 30 к.д., що настають за останнім календарним днем податкового
кварталу, у таких розмірах від річної суми ЄП: у I кварталі – 10%; у II кварталі
– 10%; у III кварталі – 50%; у IV кварталі – 30%.
Вперше єдиний податок у розмірі 10% від бази оподаткування, визначеної у
декларації платника ЄП, буде сплачуватися до 30 квітня 2015 року. Сплачується
податок на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування
земельної ділянки (пп. 295.9.8 ПКУ).
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Реалії щодо державної підтримки
сільського господарства України в 2015 році

Коментар заступника директораначальника
управління
Департаменту агропромислового
розвитку
Львівської
обласної
державної
адміністрації
Людмили Гончаренко:
- Bраховуючи норми Закону України
«Про державний бюджет України
на 2015 рік» аграрії можуть
розраховувати лише на підтримку
шляхом
одержання
технічних
засобів на умовах фінансового
лізингу, авансових платежів на
умовах укладених договорів з
Аграрним фондом. Для фермерських
господарств збережено підтримку
щодо
можливості
одержання
кредитних ресурсів.
За інформацією Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства України готуються
пропозиції при внесенні змін до
Закону України «Про державний
бюджет України на 2015 рік»
встановити
видатки
на
фінансування підтримки аграрного
сектору
економіки
шляхом
часткової компенсації відсотків за
залученими
кредитами,
на
підтримку галузі тваринництва та
на розвиток хмелярства,
садівництва,
виноградарства
і
ягідництва.

Законом України «Про державний бюджет
України на 2015 рік» визначено перелік бюджетних
програм підтримки сільського господарства України,
які будуть фінансуватись за рахунок коштів
державного бюджету у поточному році. Слід
відмітити, що на фоні скорочення видатків для
Міністерства аграрної політики і продовольства
України, у порівнянні з минулим роком, зменшено
видатки і для надання державної підтримки аграріям
відповідно до Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України».
Зокрема, на пряму державну підтримку
спрямовано:
- за бюджетною програмою «Фінансова підтримка
заходів
в
агропромисловому
комплексі»
5 ,0 млн. грн.;
-за бюджетною програмою «Збільшення статутного
капіталу НАК «Украгролізинг» для закупівлі
технічних засобів для агропромислового комплексу з
подальшою передачею їх на умовах фінансового
лізингу»
передбачено
видатки
за
рахунок
спеціального фонду в сумі 54,0 млн. грн.
Крім цього, Законом України «Про державний
бюджет України на 2015 рік» заплановано надання
кредитів за такими напрямками:
- надання кредитів фермерським господарствам в
обсязі 25,6 млн. грн.; для здійснення операцій
фінансового лізингу за бюджетною програмою
«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому
комплексі на умовах фінансового лізингу» в обсязі
3,8 млн. грн.;
-за бюджетною програмою «Формування Аграрним
фондом державного інтервенційного фонду, а також
закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб
сільськогосподарських
товаровиробників»
передбачено видатки для надання кредитів в сумі
1 400,0 млн. грн.
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Визначено коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки
земель за 2014 рік
Земельне відомство інформує, що станом на 1 січня 2015 нормативну
грошову оцінку земель за 2014 рік необхідно індексувати на коефіцієнт
індексації, що дорівнює 1,249. Коефіцієнт розраховано виходячи з індексу
споживчих цін за 2014 рік – 124,9% (відповідно до пункту 289.2 статті 289
Податкового кодексу України з врахуванням змін, внесених до пункту 289.2
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року
№ 71-VІІІ).
Держземагентство також повідомляє, що коефіцієнт індексації нормативної
грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати
проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації
нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік –
1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005
рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152,2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0,
2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249. Кумулятивне
значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995
року станом на 1 січня 2015 року становить 3,997 (нормативна грошова оцінка
земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася).

Інвентаризація земельних ресурсів в Україні

Державне агенство земельних ресурсів, згідно коаліційної угоди, до 1 травня
2016 року повинно завершити інвентаризацію сільськогосподарських угідь. На
кінець грудня 2014 року в Україні інвентаризовано лише 10,5 млн. га
сільськогосподарських угідь державної форми власності або близько 15 %. На
даний час в земельному кадастрі зареєстровано понад 92 тис. земельних
ділянок на що витрачено 202,7 млн грн. Водночас, на думку генерального
директора компанії “Амако” Віталія Скоцика, земельна реформа дозволить
залучити в економіку України близько 80 млрд. дол. США.
Джерело: Державне агенство земельних ресурсів України.
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ТОЧКА ЗОРУ
Складна економічна ситуація в Україні істотно впливає на
розвиток аграрного сектору економіки. Незважаючи на
численні перешкоди сільське господарство Львівської
області зберегло позитивну динаміку розвитку у 2014 році.
Про основні тенденції та перспективи розвитку аграрного
сектору області, проблеми товаровиробників та напрями їх
вирішення “Агро Віснику” розповів відомий експерт
аграрного ринку Іван Стефанишин.
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПОРОДЖУЄ КОРУПЦІЮ – ІВАН СТЕФАНИШИН

Доброго дня, шановний Іван Миколайович. Розкажіть будь ласка про
можливий вплив бюджетних новацій та законодавчих змін на перспективи
розвитку АПК. Що очікувати виробникам аграрної продукції Львівської
області?
-І.С. Очевидно, що великої надії на державний бюджет для виробників аграрної
продукції цього року немає, оскільки видатки Державного бюджету будуть
спрямовуватися на укріплення обороноздатності України і коштів для
стратегічного вирішення питань в аграрному секторі не буде однозначно. Все що
відбувається зараз і ті законопроекти, що виносяться на розгляд парламенту
носять більш спонтанний характер, і як показали останні законопроекти щодо
розвитку молочного бізнесу, вони не продумані до кінця, і можуть зробити шкоду,
оскільки окремі параграфи цих документів не відповідають реальному стану
справ у галузі. Це скоріше бажання, популізм – більше нічого. Тому варто більш
глибше зануритися в законодавство, яке є інструментом досягнення результату.
- Наскільки суттєво існуючі обставини вплинуть на розвиток сільського
господарства у Львівській області?
- І.С. Все таки скільки б хто не говорив, але за останні роки значну роль у
структурі валового виробництва відіграють особисті селянські господарства
(ОСГ) частка яких по Україні складає близько 60 %. Львівщина тут має найбільше
проблем, оскільки після проведення аграрної реформи, назвемо її так, яка ще не
завершена, Львівщина отримала валове виробництво в ОСГ 93%. В той час це був
абсолютно не контрольований сектор, але ефективних ринкових інструментів для
залучення ОСГ на той період не було. Зараз ОСГ забезпечують близько 70 %, і
однозначно з цим треба рахуватися. Проте практичних кроків, крім спроб
об’єднання в кооперативи, зроблено мало. Окремі з рішень є половинчастими.
Наприклад, заборона збуту тваринницької продукції ОСГ – м'яса подвірного
-
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забою та молока відповідно до вимог СОТ, яка мала вступити в дію з 01 січня
2015 року – всю відповідальність зараз поклали на ветеринарну санітарну
службу, через ринки, і вона має забезпечити те, що не було зроблено протягом
попередніх років – наприклад реконструкція і будівництво боєнь сучасних і
технологічних, які дають додану вартість. Від якості розрубу туші, залежить
дуже багато, зокрема скільки отримає підприємець. Продукція, яка
вирощується в ОСГ при неналежній якості розрубу туші не є, в більшості
випадків, затребувана м’ясним бізнесом. Підприємці відмовляються від
продукції з ОСГ саме через недотримання певних технологій вирощування та
якості розрубу в бойнях.
- Розкажіть будь ласка про основні тенденції і проблеми розвитку зернового
господарства регіону?
- І.С. – Львівська область за грунтово-кліматичними умовами та структурою
виробництва досить різнорідна. Проте можна говорити про формування певних
напрямів спеціалізації, наприклад розвиток зернового господарства. Валове
виробництво зерна в області 2014 р. одне з найвищих за останній період (понад
1,3 млн.тонн). Але для чого? Перша проблема: cобівартість вирощування
зернових культур одна з найвищих в Україні, а більшість – фуражний напрям.
Актуальною є проблема забезпечення сучасними сховищами, хоча загалом
елеваторні потужності регіону достатні. По-друге: область споживає близько
60 тис. тонн комбікормів, які завозяться з інших областей, оскільки підприємств
які б займалися виробництвом якісних комбікормів немає. По-третє: переробка
зернових культур. Крупи, взагалі не виробляються, макаронні вироби також.
Навіть манну крупу – не виробляємо. Значна частина зернових продається, але
при високій собівартості виробництва та найнижчими за останні чотири роки
на світовому ринку цінами. Тому це не дуже добрий бізнес. Якщо зернова група
вирощується для розвитку тваринництва, то додану вартість слід прив’язувати
до підприємств через комбікормову промисловість і власне формувати
ефективні ланцюги доданої вартості на основі кластерного підходу. Крім того,
експорт 100 тис. тонн пшениці це втрата 25 млн. грн. доданої вартості.

Які перспективи розвитку інших галузей рослинництва в регіоні?
- І.С. Якщо говорити по інших напрямах вирощування рослинницької
продукції – наприклад вирощуванню цукрових буряках, все вирішує ПАТ
“Радехівський цукровий завод”, який розвиває власну виробничу базу та
структуру агровиробництва для забезпечення власних сировинних потреб. Але
цього не достатньо ніж потенціал Львівщини – існує можливість вирощувати
понад 900 тис. тонн при існуючих обсягах понад 650 тис. тонн. Навіть при
цьому,
виробничі
потужності
Радехівського
цукрового
заводу
використовуються не повністю, оскільки сировинний ресурс є недостатнім.
-
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Плодоoвочевий комплекс. Загальна площа під продукцією на даний час
перевищує 100 тис. га. Але 97-98 відсотків виробництва сконцентровано в ОСГ з
відповідною якістю продукції. Хоча певні позитивні зрушення останніми роками
з’явилися після того, як запрацював українсько-датський проект “Агро Львів”. В
рамках проекту було сформовано групу фермерів і фізичних осіб, які наближені
по виробництву цих видів продукції до європейських стандартів. Але загалом
інфраструктура безнадійно відстає. Приклад, виробництво ягідних культур та
технологій, які б дозволили розширити період реалізації продукції – це і
сублімація, і шокова заморозка. Значна частина продукції на даний час пропадає.
- На Вашу думку, перспективним є вкладення інвестицій у розвиток даного
напряму бізнесу в області?
- І.С. Більшість інвесторів в садівництво думають, що достатньо висадити сад і
він сам по собі буде рости. Розширення площ висаджених садів в регіоні ще не
означає технологічну ефективність – що це якісна продукція. Підхід до сортового
складу, бази зберігання практично нульова переробка, робить цей бізнес
обмеженим стосовно розширення площ у Львівській області. Але істотна
перевага – швидка окупність інвестицій при правильних технологіях, оскільки це
не молочне скотарство. Позитивні приклади роботи ТОВ “Галфрост” у
Жовківському район, яке здійснює шокову заморозку та сублімацію фруктів і
окремих овочевих культур та переробного підприємства в Городоцькому районі
ТОВ “Яблуневий Дар”, які вже переробляють значну частину продукції в
наближених до них сировинних зонах. Але ця продукція за ціновими
параметрами – нижчий рівень. Технологічне яблуко собівартістю 2,5-3 грн. при
промисловому садівництві використовувати на виробництво соків як сировину
проблематично. Загалом найбільша проблема – відсутність переробки, a існуючі
підприємства не вирішують проблеми. Саме тому існує потреба у значних
інвестиціях в інфраструктурну складову цих галузей.
- Чи відповідають, на Вашу думку, потужні інвестиційні проекти
агрохолдингів загальній стратегії розвитку сільського господарства
Львівської області?
- І.С. В області працює ряд холдингових компаній з своєю філософією розвитку
бізнесу, наприклад потужний виробник ТОВ “Агро ЛВ Лімітед”. Дане
підприємство системно реалізує стратегію розвитку при вирощуванні картоплі та
інших культур. Значні інвестиції у 2014 році здійснено в інфраструктуру
зернового господарства регіону. В листопаді 2014 року в селі Волиця
Мостиського району відбулося урочисте відкриття першої черги комбікормовоелеваторного комплексу та закладено капсулу під будівництво в 2015 році
комбікормового заводу агрохолдингом “Ukrlandfarming PLC”. Але інвестиції
відображають суто індивідуальний характер бізнесу інвесторів.
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Наприклад, елеватор може розглядатися як суто перевалочна база для експорту
продукції і не враховувати потреби забезпечення продовольчої безпеки регіону.
Комбікормовий завод вже створює передумови для забезпечення галузей
тваринництва в регіоні якісними кормами і обіг грошей в економіці Львівщини.
Саме тому інвестиційні проекти мають сприяти розвитку сільських територій.
Але поки що це робиться несистемно, з боку області, в першу чергу.
- Якими Ви бачите перспективи розвитку галузей тваринництва у регіоні?
- І.С. Досить складною протягом останніх десятиліть залишається ситуація у
м’ясному скотарстві. По м’ясу яловичини – залишки суто м’ясних порід не
забезпечують потреби області. Крім того яловичина, яка споживається в регіоні
–
не завжди вітчизняного виробництва. Існує тенденція збільшення
споживання свинини, яка загалом становить 25-26% у структурі споживання
м’яса в регіоні. Потужні інвестиційні проекти ТОВ “Барком” та ТОВ
“Галичини-Захід” дозволяють загалом забезпечити потреби Львівщини у
свинині. Птиця – основний продукт за обсягом у структурі споживчого
потенціалу. Найбільше підприємство – це ФГ “Улар”, яке також експортує
продукцію. Проте все ж таки на ринку домінує продукція потужних
агрохолдингів з інших регіонів. Однак, Україна в 2014 році залишила
невикористаними квоти на експорт в ЄС продукції вівчарства і козівництва. В
регіоні є перспективні виробництва – ФГ “Меринос-Захід (Дрогобицький
район) і ФГ “Шеврет” (Мостиський район). На цих підприємствах вже зараз є
непогана база для інвестування, а виробництва є найбільш наближені до
європейського рівня. Їх вузькоспеціалізований напрям і технологічно сучасне
виробництво не конкурує з галузями тваринництва агрохолдингів.
- На скільки виробники Львівщини готові долучитися до інвестицій у
розвиток тваринницьких комплексів з використанням фінансових
ресурсів за бюджетними програмами підтримки розвитку тваринництва
та інвестицій у будівництво та реконструкцію тваринницьких
комплексів?
- І.С. Дефіцит коштів породжує корупцію. Практично доступ будуть мати
незначна кількість підприємств. На сьогодні треба зусилля об’єднувати через
обласну програму, проекти міжнародної підтримки і бюджет. Якщо є чітка
програма на рівні області і району і зрозуміла мультиплікація від цього проекту
в майбутньому – це позитивно. А якщо це буде вибірково з елементами
корупції – це нічого не дасть. При попередньому керівництві Міністерства
аграрної політики та продовольства України, наприклад, була чітко визначена
сума відкату з цих бюджетних відшкодувань, що негативно сприймалося
потенційними інвесторами.
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- Актуальним питанням для бізнесу є впровадження енергозберігаючих
технологій?
- І.С. Просте впровадження енергозберігаючих технологій, як показує практика
без економічного розрахунку, наприклад перехід на твердопаливні котли, може в
багатьох випадках збільшити собівартість виробництва. Всі процеси на
підприємстві слід розуміти як системно інтегровані, наприклад підхід до вибору
сировинних ресурсів. Вища вологість сировини може знизити економічний ефект
від її використання більше ніж у два рази. Тобто це напрями вищі від існуючого
технологічного рівня. I якщо фермер готовий вкладати системно – це позитив
для розвитку виробництва.
- В останні роки особлива увага у Львівській області приділяється
поширенню практики органічного виробництва. З цією метою проводяться
спеціалізовані ярмарки для виробників продукції та навчальні семінари.
Які, на Вашу думку, перспективи бізнесу для даної категорії виробників?
- І.С. Енергозбереження та органічне землеробство є продовженням
технологічних речей. Органічне сільськогосподарське виробництво є вищим
пілотажем агрономічної освіти і знань. Не знаючи фізіології рослин не можна
взагалі говорити про органічні технології виробництва продукції. Це один з
напрямів технологій яку не можна відділяти від інвестиційної складової. Це стан
душі виробника і в багатьох випадках філософія життя. Якшо виробник не
вносить хімічних засобів, а поле заросло бур’янами – це не обов’язкове
свідчення, що дотримується технологія органічного землеробства. Відомо, що
окремі мікотоксини є шкідливішими для здоров’я людей ніж залишки нітратів.
Водночас, для виробників Львівщини може бути серйозна європейська ніша,
оскільки в нас ще не такий рівень традиційних технологій, які перенасичені
хімізацією, що ускладнює перехід на органічну технологію в розвинутих
країнах. Хочу зауважити, що поєднання економіки та технологій сьогодні
повинно давати якісний продукт – не обов’язково дешевий – але який є
відповідним для ринку, щоб покупець міг придбати його за ціною і за якістю.
Тому що саме дешеве – це не обов’язково визначальне в ринковій економіці, а
ціна органічної продукції об’єктивно вища.
Якими
Ви
бачите
перспективи
розширення
експорту
сільськогосподарської продукції виробниками регіону?
- І.С. Цей рік буде досить непростим для агровиробників. Зниження цін на нафту
на світовому ринку впливає на зниження вартості інших ресурсів, а Україна
перебуває в досить не вигідному положенні. Зростанні індексу цін на
виробництво продукції наприкінці минулого року під урожай 2015 року поряд із
законодавчими новаціями – зростання земельного податку – додатково вплине
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на собівартість продукції. Зростання вартості технічних ресурсів, також викличе
додаткове подорожчання продукції сільського господарства. Заявка України на
експорт м’ясних продуктів буде задоволена в ЄС наприкінці першого півріччя.
Але доступ на ринок ЄС будуть мати переважно великі підприємства. Тут
Львівщина не є в авангарді, оскільки залишається висока питома вага ОСГ. Крім
того регіон не розглядаються як експортер через неідентифіковану якість
продукції приватного сектора. Якщо хто-небудь думає, що буде робити окремий
цех для експорту – це помилка. Має бути загальна система безпеки для всього
виробництва, яке здійснюється на підприємстві. На жаль, на сьогодні
підприємства по впровадженню системи HAССР чи інших європейських
стандартів істотно відстають. Можна на пальцях перерахувати виробників, які
пройшли сертифікацію повністю або перебувають на окремих її етапах. Але з
іншого боку, як показує практика, сьогодні важлива не лише система
сертифікації НАССР як організаційна складова, a орієнтація на якість продукції,
яку можна підтвердити лабораторними дослідженнями. Якщо такий документ є
і відповідає європейським вимогам – тоді однозначно така продукція має право
експортуватися.
- Прокоментуйте будь ласка Ваше бачення перспективи розвитку
сільськогосподарської кооперації на Львівщині?
-І.С. В області існують проблеми з розвитком кооперації на селі. Зазначу, що
кооператив – це не ознака кооперації. Справа в тому, що якщо не діють
кооперативи, які рахуються на папері – це свідчення недовіри до влади, уряду і
судової системи. Тому сьогодні всі хто прагнуть спільно працювати – реально
працюють у неформальних кооперативах не оформлюючи юридичних відносин.
Кожного разу змінюється законодавство і проблеми в контролюючих органах
просто відбивають охоту займатися чим-небудь. По-друге, сама кооперація, –
якщо уявити собі що не було б 1939 року та періоду післявоєнного і
комуністичного – то очевидно ситуація з розвитком кооперації у нас була б як в
Канаді чи у Франції. В Галичині було близько 39 тисяч кооперативів і фактично
звідси вони пішли по всьому світу через мігрантів. Тобто якщо створювати
кооператив – це не повинна бути компанійщина, оскільки зверху ніхто ще
нічого путнього не створив.
Треба шукати тих ініціативних лідерів громади і напрями діяльності, які
можуть розвиватися. На сьогодні в регіоні вже є окремі успішні кооперативи,
тому на їх прикладі можна робити якісь зміни. З іншого боку, як показує
статистика функціонування галузей сільського господарства, за останні роки
найбільш неефективне виробництво здійснюється в державних підприємствах і
у виробничих кооперативах як не дивно.
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Власне стосовно розвитку кооперації – це не тільки тема сільського
господарства, але і держави в цілому. Очевидно, слід приймати державні
програми з розуміння їхнього впливу на перспективу, оскільки функція бюджету
підтримати що-небудь нове або такі проекти, які мультиплікуються у
майбутньому періоді, тобто розходяться як хвилі. Якщо це пряма дотація
окремих технологічних процесів – це корупція і не більше. Отже ніякого
ефекту вона не дасть.
- Скажіть будь ласка про Ваші побажання для сільськогосподарських
виробників Львівщини?
- І.С. Основне – не варто переоцінювати власні сили м’яко кажучи та знання.
Багато людей які є випадковими в аграрному секторі свої проблеми спихають на
всіх крім себе. Але сільське господарство є делікатною галуззю яка потребує
дуже глибоких знань фізіології розвитку рослини і тварини. На основі цих знань
треба планувати свою роботу в частині технологічних процесів. А все решта це
інструментарій який дає можливість вплинути на рослину чи тварину для
одержання найвищого ефекту в частині продуктивності. Якщо хто-небудь думає
що пальне основне – він помиляється. Пальне можна використовувати щоб
забезпечити який-небудь елемент технології але його можна по-різному
використати і з економією і т.д. Саме основне для чого я це кажу: Cьогодні
виграє виробник, який забезпечить виробництво продукції по собівартості
відповідно до потреб ринку і по якості. Хто зможе забезпечити таку продукцію
– той буде працювати, а хто не забезпечить – нехай думає: або покращувати або
припиняти виробництво.
– Дякуємо Вам за змістовне 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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Закупівельні ціни на базисах постачання EXW (Львівська обл.)
(станом на 29.01.2015 р.)
Перелік
трейдерів
регіону

Пшениця
3 клас

Пшениця
4 клас

Пшениця
6 клас

Трейдери

3700,00

-

3200,00

Департамент
АПР

3230,00

3100,00

2800,00

Ячмінь
3 класу

2400,00

Кукурудза
3 клас

Жито
гр. А

Ріпак

Борошно
пшеничне
, в/г

2600,00

-

-

4350,00

2600,00

2100,00

5865

-

Інформація надана Регіональним відділенням Аграрної біржі у Львівській області
Оптові ціни на продукцію (станом на 30.01.2015 р.) (1 кг/ грн.)
ПРОДУКТ

мінімальна

середня

максимальна

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Гарбуз

2,50

3,00

3,2 0

Капуста білокачанна

2,50

3,00

3,20

Капуста броколі

15,00

15,00

15,00

Капуста пекінська

5,00

6,00

7,00

Морква нантська

2,50

2,50

2,50

Буряки столові круглі

2,50

2,50

2,50

Цибуля зелена

20,00

20,00

22,00

Цибуля ріпчаста

2,60

3,50

3,80

Цибуля ріпчаста салатна червона

5,00

6,00

6,00

Часник

32,50

33,00

33,00

Кріп

70,00

70,00

70,00

Картопля Белароса

2,00

2,20

2,30

Гриб печериця

20,00

21,00

22,00

Яблуко Айдаред

6,00

7,00

8,00

Борошно пшеничне вищого гатунку

5,20

6,00

7,00

Цукор

8,00

9,00

10,00

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
Яловичина вирізка

100,00

100,00

100,00

Яловичина грудинка безкісткова

35,00

35,00

35,00

Свинина беконна вирізка

70,00

70,00

70,00

Свинина беконна шинка

55,00

56,00

57,00

Свинина вирізка

66,00

67,00

68,00

Свинина полядвиця (корейка безкісткова)

70,00

72,00

73,00

Короп жив

36,00

36,00

37,00

Товстолобик жив

28,00

28,00

28,00

Складено за даними ТОВ “РСП “Шувар”
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Молодняк ВРХ вищої вгод.

Свині І, ІІ категорії

28000
26000
24000

23050

22600

22500

22870

22300

21000

22000
20000

16000

18000

17500

18000

17600

16400

15300

14000
12000
10000
8000
6000

Середні закупівельні
ціни на м'ясо,
закуплене
переробними
підприємствами
Львівської області
(станом на 26 січня
2015 року), грн./т

4000
2000

молоко І сорту від с/г п-ств

ТзОВ "Ходорівський
м'ясокомбінат"
Жидачівський р-н

ТзОВ МПП
"Інтеркомерс"
Жовківський р-н

СМП "Барс-Прод"
Радехівський р-н

ПП "Сміо"
Стрийський р-н

ПП "Білаки"
Самбірський р-н

МП "Плай"
Пустомитівський р-н

0

молоко ІІ сорту від населення

5000
4520
4500
4025

3900

4000

3600

3500
3005
3000
2480

2500

2500

2500

2500

2500
2000
1500
1000

СП"Скомекс"
Сокальський район

ТзОВ
"Молокозавод
"Самбірський"

ПАТ "РаваРуський
маслозавод"

ТДВ
"Жидачівський
сирзавод"

0

Філія "ЛМК" ПП
КФ "Прометей"

500

Середні закупівельні
ціни на молоко,
закуплене переробними
підприємствами
Львівської області
(станом на 26 січня
2015 року), грн./т

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації.
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Назва виставки

Дата проведення

«Зернові технології»

11-13 лютого 2015 р.

Agro Animal Show

Форум «Фрукти. Овочі.
Логістика»

V Міжнародний
промисловий ярмарок
«Тепличне господарство
2015»

«ЕКО Експо весна 2015»

VIII Всеукраїнський
молочний конгрес

11-13 лютого 2015 р.

11-13 лютого 2015 р.

25-27 лютого 2015 р.

25-27 лютого 2015 р.

3-5 березня 2015 р.

26
Місце проведення
м. Київ,
вул. Салютна 2-б,
ст.м. Нивки,
ВЦ «Київ Експо Плаза»
м. Київ,
вул. Салютна 2-б,
ст.м. Нивки,
ВЦ «Київ Експо Плаза»

Детальніша
інформація
www.grainexpo.kiev.u/

www.animal-show.kiev.ua

м. Київ,
вул. Салютна 2-б,
ст.м. Нивки,
ВЦ «Київ Експо Плаза»

www.freshexpo.kiev.ua

м. Київ,
вул. Салютна 2-б,
ст.м. Нивки,
ВЦ «Київ Експо Плаза»

www.greenhouse.in.ua

м. Київ,
Броварський пр-т, 15,
Міжнародний виставковий
центр

м. Київ,
вул. Салютна 2-б,
ст.м. Нивки,
ВЦ «Київ Експо Плаза»

www.eco-expo.com.ua

www.dairycongress.org

м. Львів,
Агро Техніка – 2015»

4-6 березня 2015 р.

вул. Стрийська, 199

ВК “Арена- Львів”

www.agt.expolviv.ua

м. Київ,
«УКРАЇНА АГРАРНА –
2015»

19-21 березня 2015 р.

Пр-т Академіка Глушкова,1,

Національний комплекс
«Експоцентр України»

www.expocenter.com.ua
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Назва виставки

Дата проведення

Місце проведення

Детальніша
інформація

Agro + Mashexpo

28-31 січня 2015 р.

Угорщина,
м. Будапешт

www.agromashexpo.hu

FRUIT LOGISTICA 2015

04-06 лютого 2015 р.

Німеччина,
м. Берлін

www.fruitlogistica.de/en

Animalia Istanbul

05-08 лютого 2015 р.

Туреччина,
м. Стамбул

www.animaliaistanbul.com

FERMA

20-22 лютого 2015 р.

Польща,
м. Лодзь

www.targiferma.com.pl

Agro Park

07-08 березня 2015 р.

Польща,
м. Люблін

www.mtp.pl

Agro Tech

27-29 березня 2015 р.

Польща,
м. Кельце

AGRARIA

23-26 квітня 2015 р.

Румунія,
м. Юку

Milky Revue

27-29 травня 2015р.

Польща,
м. Гданськ

www.targikielce.pl

www.agraria.info.ro

www.mtgsa.pl
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Вихід на ринок ЄС для українських підприємців
Програму “Вихід на ринок ЄС для українських підприємців” проводять
Інформаційна кампанія “Сильніші разом!” та Единбурзька бізнес-школа Східної
Європи за сприяння Посольства Великобританії в Україні, DYB, Американської
торгової палати в Україні, Українського клубу аграрного бізнесу проводить тематичні
семінари для підприємців, де пояснюються основні особливості при здійсненні
експорту в країни ЄС, переваг посиленої співпраці з Європейським Союзом та
використання можливостей, пов’язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Тематичні семінари у Львові будуть проходити в трьох дводенних секціях: 31 січня 01 лютого – перша дводенна сесія; 14-15 лютого – друга дводенна секція; 28 лютого 01 березня – третя дводенна сесія. Перша дводенна секція для зареєстрованих
учасників заходу у Львові буде відбуватися у готелі “Жорж,” пл. Міцкевича, 1.
Для участі у семінарах необхідно заповнити он-лайн анкету за посиланням:
http://euro-biz.com.ua/
Джерело: www.euro-biz.com.ua
Конференція «Бізнес на селі, через призму результатів роботи іноземних
та вітчизняних проектів”
05 лютого 2015 року у Львові відбудеться конференція “Бізнес на селі, через призму
результатів роботи іноземних та вітчизняних проектів”. Для участі запрошуються
фермери, керівники особистих селянських господарств і кооперативів, голови
сільських рад, науковці та представники органів державної влади. Захід сприятиме
ознайомленню з практикою налагодження взаємодії малих сільськогосподарських
виробників та іноземних проектів.
Місце проведення: м. Львів, вул. Хуторівка, 4-Б, ТОВ “Ринок сільськогосподарської
продукції “Шувар”. Початок в 11.00 год.
Джерело: www.shuvar.com
VIII спеціалізована виставка «АгроТехніка-2015».
04–06 березня 2015 року у Львові відбудеться спеціалізована виставка «АгроТехніка2015», що надасть можливість місцевим сільгоспвиробникам, фермерам оцінити
пропозиції, вибрати та придбати техніку, а також отримати поради та рекомендації
фахівців щодо індивідуального вибору сільськогосподарської техніки для потреб
власного господарства. Відвідувачі виставки отримають інформацію про стан
сільськогосподарського ринку, ознайомляться з новими продуктами та технологіями, а
також налагодять контакти, порівняють та об’єктивно оцінять пропозиції аграрного
комплексу.
Джерело: www.agt.expolviv.ua
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Періодичність видання: два рази на місяць.
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