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Львівська Аграрна палата щиро вітає з Днем Незалежності України.

Шановні краяни прийміть сердечні вітання з нагоди 28-ї річниці від
дня проголошення Незалежності нашої країни! Ця визначна дата
започаткувала нову епоху в житті українського народу.
Сьогодні наша держава переживає нелегкі часи. Питання про
незалежність держави, її цілісність та свободу народу постає особливо
гостро. Але цей час повинен загартувати нас і зробити ще сильнішими.
В цей святковий день бажаю вам міцного здоров’я, щастя, родинного
тепла,та затишку, наповнення комор новим багатим урожаєм, впевненості
в майбутньому та миру.
Зі святом вас, з Днем Незалежності України!
З повагою президент
Львівської Аграрної Палати
Павло Музика
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Шановні колеги !
Прийміть найщиріші вітання із національним святом
нашої
державності – Днем незалежності України!
Це не просто День народження держави. Це свято пам’яті про минулі
покоління, що будували націю і боролись за державність, про наших Героїв,
які сьогодні мужньо боронять рідну землю.
У серцях народу України блакить неба і жовтогарячий зерновий лан
зливаються барвами української державності в символ свободи та праці.
Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського
хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння, мир та любов!

З повагою
Т.в.о. директора департаменту
агропромислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації

Людмила Гончаренко
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Аграрна палата налагоджує ефективні
контакти із інституціями підтримки
фермерства Польщі
15 серпня при сприянні Генерального Консульства Республіки Польща у
Львові відбулася зустріч голови Асамблеї Аграрних палат України Ігоря Вуйцика,
президента Львівської Аграрної палати Павла Музики із заступником Генерального
директора Крайового Осередка Підтримки Аграрного Розвитку (KOWR)
Малгожатою Госновською-Кольо. Участь у зустрічі прийняла заступник
Генерального Консула Республіки Польща у Львові Катажина Солек.

На зустрічі Ігор Вуйцик та Павло Музика розповіли про пріоритетні напрями
діяльності Аграрних палат, роботу з фермерами та інструменти реалізації
розвиткових проектів в сільській місцевості.
Пані Малгожата Госновська-Кольо окреслила основні пріоритетні напрями
діяльності KOWR, інструменти підтримки агровиробників, організацію аукціонів
із обороту сільськогосподарської нерухомості для фермерів. Важливу увагу пані
Малгожата приділила також висвітленню досвіду просуванню бренду польської
аграрної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
В рамках зустрічі Ігор Вуйцик запросив польську сторону для участі у
заходах Аграрних палат в рамках Міжнародної агропромислової виставки «Євро
Агро 2019». Пані Малгожата Госновська-Кольо запросила делегацію
представників Асамблеї Аграрних Палат України для участі у спільній зустрічі в
Польщі.
Джерело: Львівська Аграрна палата
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В Буському районі відбувся
міжнародний фестиваль
пасічників
11 серпня в смт. Олесько Буського району відбувся ІV Міжнародний
фестиваль «Надбужанські медобори» участь в якому прийняли делегації із Литви
та Польщі.
Із вітальними словами до учасників фестивалю звернулася т.в.о. директора
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
Людмила Гончаренко та голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, які
наголосили на важливості традицій розвитку пасічництва в Україні.
Людмила Гончаренко вручила Почесні грамоти від голови Львівської
облдержадміністрації та департаменту найкращим пасічникам області із нагоди
Дня пасічників, який відзначатиметься невдовзі.
За багаторічну сумлінну працю в галузі бджільництва та з нагоди Дня
пасічника Почесною грамотою облдержадміністрації вібзначено:
Болюбаша Богдана Ярославовича – пасічника м. Перемишляни;
Дудзяка Віктора Михайловича – пасічника с. Нежухів Стрийського району;
Демківа Василя Степановича – пасічника с. Ластівка Турківського району;
Кийка Євгена Мироновича – члена ВГО «Братство бджолярів України»,
пасічника м. Буська;
Карплюка Івана Степановича – пасічника с. Червоне Золочівського району;
Логвіненка Романа Олександровича – пасічника с. Підберізці
Пустомитівського району;
Миколайчука Миколу Фільковича – пасічника с. Яблунівка Буського району;
Яріша Степана Семеновича – пасічника смт Олесько Буського району;
В рамках фестивалю відбувся ярмарок продукції пасічництва виробників
області та виступи творчих колективів Буського району.
Участь у святковому заході прийняли також члени Львівської Аграрної
палати, СОК «Прикарпатська органіка», Громадської організації «Лабораторія
аграрного бізнесу та інновацій» та мешканці різних районів Львівщини.

Джерело: Львівська Аграрна палата
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Бджолярі Львівщини окреслили
пріоритети діяльності
на друге півріччя 2019 року
8 серпня відбулися чергові збори Львівського братства пасічників «Рій» на
якому бджолярі області із різних районів висвітлили актуальні питання розвитку
галузі.
Із вступним словом до учасників зборів звернувся голова братства Микола
Грибок, який окреслив сучасні тенденції розвитку бджільництва, зокрема
проблеми із медозбором в областях західних регіонів України.
Це становить
ризики щодо обмеженості кормів для бджіл на зимовий період і створює додаткові
проблеми. Також в окремих областях України знову відбулися отруєння бджіл, що
зумовлює додаткові економічні втрати пасічників. Розглянули бджолярі також
питання державної підтримки розвитку пасічництва із обласного бюджету у 2019
році. Микола Грибок відзначив, що органи державної влади готові також
долучитися до підтримки в проведенні на Львівщині прикордонних зустрічей
бджолярів із різних областей України та країн ЄС.
Микола Грибок проінформував пасічників про проведення заходів бджолярів в
різних районах області у серпні-вересні цього року. Важлива увага приділялася
і розширенню співпраці із країнами ЄС, зокрема Польщі при проведенні зустрічей
і навчань пасічників протягом наступних двох місяців.
Пасічники області обговорили також питання розширення співпраці із
Комісією з питань сільського розвитку і агропромислової політики Громадської
ради при Львівській облдержадміністрації, Львівською Аграрною палатою та
Громадською організацією «Лабораторія аграрного бізнесу та інновацій».
Джерело: Львівська Аграрна палата

Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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Рекомендації стосовно збереження
свиней від зараження АЧС

16 серпня 2019 року на території свиноферми поблизу села Кавське
Стрийського району було зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом
у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у
загиблих тварин. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.
Африканська чума свиней (АЧС) – інфекційна вірусна хвороба свійських і
диких свиней. Захворювання не загрожує людям, хворіють лише свині. Вірус не
переноситься повітрям, і потрапити до тварини може тільки тоді, коли його занесе
власник.
Рекомендації, як вберегти свиней від зараження АЧС:
– перезувайтеся і переодягайтеся, коли заходите у приміщення зі свинями;
– вірус не переноситься повітрям: потрапити до тварини він може тільки тоді,
коли його туди занесе недбалий власник;
– якщо ходите до лісу (збирати гриби чи ягоди), у жодному разі не заходьте
в цьому одязі та взутті до свинарника, адже на ньому може бути вірус АЧС. У лісі
вірус шириться через дикого кабана;
– перед входом у свинарник покладіть килимок (краще поролоновий), який
регулярно
змочуйте
антибактеріальним
засобом
(наприклад,
добре підійде універсальний чистячий засіб для кухонного посуду, ванн, раковин,
кухонних плит, кахлю, сантехніки тощо). Це добрий спосіб знищити бактерії на
взутті;
– не пускайте у свинарник сусідів та інших сторонніх людей;
– не випускайте свиней з хліва – їх не можна вигулювати;
– не утримуйте в одному приміщенні зі свинями інших тварин чи птицю,
особливо, якщо вони виходять на двір;
– не годуйте свиней рештками зі свого столу та помиями. Однак, якщо цього
не можна уникнути, прокип’ятіть їх упродовж 20 хв. перед тим, як згодуєте
свиням. Корми для свиней також треба проварювати;
– щодня оглядайте свиней. Якщо виникла підозра, що вони захворіли, –
обов’язково повідомте ветлікаря. Тільки він зможе підтвердити чи спростувати
діагноз АЧС за результатами лабораторних аналізів;
– пам’ятайте, що рано чи пізно інфіковане АЧС м’ясо, яке заморозили в
холодильнику, чи сало, яке закрили у банки, може стати причиною наступного
спалаху захворювання, адже вірус у них житиме впродовж тривалого часу.
Лише дотримання вище зазначених правил може вберегти господарство від
зараження АЧС.
Джерело: Львівська обласна державна адміністрація
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За підтримки Львівської облдержадміністрації
в області проводиться ряд заходів на аграрну
тематику
З метою популяризації галузі виноградарства та терруарного виноробства
6-8 вересня 2019 року на території «Львівського палацу мистецтв» (м. Львів, вул.
Коперника, 17) відбудеться ІІ-ий щорічний «Львівський фестиваль винограду та
вина «Галицька лоза» протягом. В рамках заходу заплановано проведення ярмарку
регіональної продукції «Добрі традиції Галичини», дегустація районованих
столових сортів винограду вирощених на Львівщині, пізнавальні заходи на тему
виноградарства, майстер-класи з виготовлення вина, конкурси, виступи творчих
колективів та приготування страв української кухні.
Також з метою популяризації створення агротуристичних кластерів на
Львівщині та в Україні, як альтернативних видів сільського підприємництва,
кооперації для забезпечення сталого розвитку сільських територій 14-15 вересня
цього року поблизу с. Хоросно (Пустомитівський район, 20 км. від Львова) втретє
проходитиме щорічний Фестиваль «ГорбоГори». В рамках заходу відбудеться:
ярмарок регіональної продукції «Добрі традиції Галичини», приготування страв
української кухні, майстер-класи, зоокуток, політ на повітряній кулі, розваги для
дорослих і дітей (кінні, велосипедні прогулянки тощо), виступи художніх
колективів.
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

Аграрії Львівщини нарощують темпи
виробництва сільськогосподарської продукції

Упродовж січня-липня 2019 року обсяг сільськогосподарського виробництва
у Львівській області, порівняно з січнем-липнем 2018 року, зріс на
5,6%. Сільськогосподарські підприємства наростили обсяги виробленої продукції
на 17,1%.
Збільшення обсягів валового виробництва відбулось за рахунок збільшення
обсягів вирощування сільськогосподарських тварин, зокрема, свиней на 12,5%,
птиці свійської на 3,5%. Збільшено обсяги виробництва яєць на 15,9 млн шт,
виробництва м’яса в живій вазі на 10,1 тис тонн.
Відтак, поголів’я свиней станом на 1 серпня 2019 року становить 477,1 тис
голів, що більше до відповідної дати попереднього року на 53,0 тис гол, або
12,5%.
Джерело: Львівська обласна державна адмінісрація
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У Львові обговорили актуальні
питання реєстрації
нерухомості в садівничих кооперативах

20 cерпня в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській
області відбувся круглий стіл присвячений актуальним питанням переведення
садових і дачних будинків у житлові.
Участь у круглому столі прийняли голова Асамблеї Аграрних палат України
Ігор Вуйцик, президент Львівської Аграрної палати Павло Музика, державні
реєстратори, члени комісії з питань сільського розвитку і агропромислової
політики Громадської ради при Львівській ОДА, голови садівничих кооперативів,
юристи, експерти і представники громадськості.
Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся начальник ГТУЮ
області Микола Станіщук, який відзначив актуальність питання належної
легалізації прав власності на земельні ділянки і будівлі садівничих кооперативів в
умовах реформи децентралізації. Це важливо як для громадян, так і для органів
місцевого самоврядування.
Начальник відділу ГТУЮ Віталія Шепега представила актуальну тематичну
презентацію, яку присвячено державній реєстрації садових і дачних будинків.
Умови, які необхідні для переведення садового та дачного будинків у
житлові:
- будинок повинен відповідати нормам ДБН для житлових будинків;
- цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та
обслуговування житлових будинків;
- зареєстроване у встановленому порядку право власності на садовий
будинок.
Віталія Шепега у своїй доповіді виокремила наступні етапи переведення
садового і дачного будинків у житлові:
•
Проведення технічного огляду дачного/садового будинку;
•
Звернення із заявою до органу місцевого самоврядування і подача
документів;
•
Прийняття рішення органом місцевого самоврядування і повідомлення в 3-х
денний термін заявника про прийняте рішення;
•
Внесення змін до Державного реєстру речових прав.
Важливі питання підняті на круглому столі стосувалися проблеми
успадкування майнових прав на земельні ділянки і будівлі в садівничих і
огородницьких кооперативах.
10

2019 / № 14 (109)

Важливі питання підняті на круглому столі стосувалися проблеми
успадкування майнових прав на земельні ділянки і будівлі в садівничих і
огородницьких кооперативах.
Т.в.о директора департаменту архітектури та розвитку містобудування
Львівської ОДА Оксана Ткачук у своїй доповіді відзначила особливості
проведення технічного огляду та обстеження садівничих будинків. Важливо
також чітко ідентифікувати знаходження земельних ділянок кооперативів в
межах чи поза межами населених пунктів.
Президент ЛАП Павло Музика відзначив необхідність широкого
інформування громадськості в контексті можливостей відкриття ринку землі.
У Львівській області понад 100 тисяч осіб є членами садівничих та
городницьких кооперативів і не всі розрізняють необхідність реєстрації
речового права окремо на земельну ділянку, а окремо на будинок в таких
кооперативах.
Голова Асамблеї Аграрних палат України Ігор Вуйцик відзначив
необхідність максимального поширення позитивного досвіду і напрацювань
Львівщини в інших областях України, де члени садівничих кооперативів
недостатньо проінформовані.
В рамках круглого столу відбулися також тематичні дискусії за участю
представників Головного управління Держгеокадастру у Львівській області,
державних реєстраторів із різних районів регіону, членів Львівського відділення
Нотаріальної палати України.
Джерело: Львівська Аграрна палата

Джерело: Львівська міська рада
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Вже четвертий рік поспіль Львівщина прийматиме аграріїв з усіх регіонів
України та з-за кордону в рамках IV Міжнародної агропромислової виставки
EuroAGRO. Наш регіон обраний невипадково для проведення такої аграрної події,
нам є що показати і є про що розповісти нашим гостям. До прикладу, на початок
2019 року зафіксовано зростання виробництва сільськогосподарської продукції
майже на 5%, відродження села є одним з пріоритетів, про який турбується і
вболіває обласна влада, також ми нарощуємо потужності у ягідництві та сімейних
молочних фермах, постійне введення в дію інвестиційних проектів. Саме тому
Організатори виставки ПрАТ «Гал-ЕКСПО» запрошують всіх аграріїв до співпраці
та участі у Міжнародній агропромисловій виставці «EuroAGRO», що
відбудеться 12-14 листопада у Львові, ВЦ «Південний-ЕКСПО»,
вул. Щирецька, 36.
EuroAGRO – це професійний майданчик, де вітчизняні виробники мають
можливість продемонструвати свої досягнення у сфері сільського господарства та
ознайомитися із новітніми технологіями та рішеннями європейського аграрного
ринку, знайти партнерів для бізнесу та залучити інвестиції, взяти участь у
дискусійних майданчиках та обговорити перспективи та можливі проблеми в
українському сільському господарстві.
Міжнародна агропромислова виставка відбувається за підтримки Львівської
обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту агропромислового
розвитку Львівської області, Львівської Аграрної Палати, ТОВ «РСП «ШУВАР»,
профільних організацій та асоціацій, а також численних профільних ЗМІ.
Запрошуємо всіх бажаючих до участі та співпраці!
Контакти
Організатора:
(032)
297-06-28,
0673329252,
e-mail:
n.n.galexpo@gmail.com
Більше новин на https://www.facebook.com/euagro/
Джерело: www.galexpo.com.ua/agro
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Джерело: www.poultryukraine.com
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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Аграріям Львівщини за 7 місяців
2019 року спрямовано близько
70 млн.грн. бюджетних коштів
Людмила Гончаренко, т.в.о. директора
Департаменту
агропромислового
розвитку
Львівської облдержадміністрації
В області активно реалізуються державні програми підтримки
агропромислового розвитку. В поточному році з державного бюджету аграрії
Львівщини отримали право на державну підтримку в сумі 48,8 млн.грн.
Зокрема:
•
понад 12 тис. селянських господарств одержали дотацію за утримання
молодняка ВРХ в сумі 24,1 млн. грн. Серед областей України Львівщина займає
друге місце по кількості поголів’я молодняка ВРХ на яке нараховано дотацію;
•
55-ть суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність в галузі м’ясомолочного скотарства отримали дотацію в сумі 5,4 млн.грн. за утримання 6,0
тис.голів корів;
•
надано право на фінансову підтримку шляхом здешевлення кредитів 14-ти
підприємствам в сумі 3,1 млн.грн та 23 фермерським господарствам в сумі 1,4
млн.грн. Кошти державного бюджету дозволять здешевити виробникам близько
97 млн. грн кредитних коштів, які спрямовані на проведення комплексу
польових робіт, придбання сільськогосподарської техніки, кормів для тварин;
•
19 фермерських господарствам отримали пільгові кредити через Фонд
підтримки фермерських господарств в сумі 6,8 млн.грн на реалізацію бізнеспроектів;
•
7 суб’єктів господарювання отримали 2,4 млн. грн за придбаний садивний
матеріал лохини, полуниці та горіха волоського. Цими суб’єктами
господарювання створено нових багаторічних насаджень на площі 37,6 га;
•
активно сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства
користуються програмами здешевлення вартості сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва. Так 46 суб’єктам господарювання відшкодовано
вартість 69 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 4,2 млн.грн;
•
42 фермерських господарств отримали бюджетну субсидію в сумі
1,4 млн.грн.,з них 6 новостворених фермерських господарств в сумі 0,3 млн.грн.
Слід нагадати, що новоствореним фермерським господарствам бюджетна
субсидія виділяється у період їх становлення (перші три роки після його
створення) на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для
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провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на
1 гектар, але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство. Крім
новостворених, бюджетна субсидія надається фермерським господарствам на
одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 12000 гривень з розрахунку
на одного члена фермерського господарства. Максимальний розмір бюджетної
субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40000
гривень. Фермерському господарству (крім новостворених) голова якого на
момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю
оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі.
На підтримку аграріїв у 2019 році з обласного бюджету виділено
20,6 млн.грн., які спрямовано на реалізацію заходів Комплексної програми
підтримки та розвитку агропромислового виробництва у Львівській області на
2016-2020 роки. В порівняні з 2018 роком фінансовий ресурс збільшено на
1,1 млн.грн. на реалізацію трьох нових напрямів підтримки (бджільництво,
рибництво та органічне виробництво).
За сім місяців 2019 року заходи програми виконано на суму 10,4 млн.грн., з
них профінансовано – 8,4 млн.грн. Здешевлено виробникам 47,8 млн.грн.
кредитних коштів, залучених в банківських установах та кредитних спілках.
Вперше розпочато відшкодування відсотків за договорами лізингу. Надано
пільгові кредити на реалізацію 21 бізнес-проекту з розвитку чи започаткування
малого аграрного бізнесу. Кошти інвестовано в облаштування та модернізацію
виробничих потужностей 10 господарств, придбання 10 одиниць
сільськогосподарської техніки та обладнання, племінних тварин та посадкового
матеріалу. В рамках реалізації цих проектів планується створити понад 40
робочих місць.
Як результати за 7 місяців 2019 року:
•
обсяги валової продукції сільського господарства в постійних цінах 2010
року збільшились на 0,2 млрд. грн., або 5,6 % у порівнянні з аналогічним
періодом 2018 року, в тому числі сільськогосподарські підприємства на 17,1%.
•
закладено 37,6 га нових плодово-ягідних насаджень;
•
додатково залучено в сільськогосподарське виробництво 18,5 тис га ріллі;
•
створено 3 нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи.

Джерело: www.freshbusinessexpo.com
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Актуальна інформація власникам
земельного паю
Здаєте в оренду земельний пай? – не забудьте про оподаткування. Досить
часто громадяни, маючи земельну ділянку сільськогосподарського призначення
або земельну частку (пай), надають їх в користування (оренду). Доходи, отримані
від таких операцій, підлягають оподаткуванню. Докладніше про це – далі. Згідно з
п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду
(строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому
п. 170.1 ст. 170 Кодексу. Підпунктом 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодексу передбачено,
що податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від
надання в оренду (емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об’єкт
оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в
договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу,
встановлена законодавством з питань оренди землі. Доходи, від надання в оренду
(суборенду) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної
частки (паю), майнового паю оподатковуються податковим агентом під час їх
нарахування (виплати) за ставкою 18 відсотків. Крім того, такі доходи підлягають
оподаткуванню військовим збором. Ставка збору становить 1,5 відсотка від
об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX
Кодексу (п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). Отже, доходи фізичної
особи від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, земельної частки (паю), майнового паю оподатковуються військовим
збором за ставкою 1,5 відсотка та податком на доходи фізичних осіб за ставкою
18 відсотків.
Якщо ж громадяни отримали доходи від надання в оренду земельного паю
орендарю – фізичній особі, то такі громадяни повинні самостійно прозвітувати
про отримані доходи шляхом подання Податкової декларації про майновий стан і
доходи. Тобто власник земельного паю – орендодавець зобов’язаний самостійно
нараховувати та сплатити ПДФО та військовий збір. Така декларація подається не
пізніше 1 травня року, наступним за роком отримання доходу.
Джерело: www.uteka.ua
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В Україні запустили демо-версію
Публічної кадастрової карти
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру і ДП «Центр ДЗК»
розпочали тестування оновленої версії Публічної кадастрової карти.
Тестова версія Публічної кадастрової карти з новою архітектурою, дизайном
та інтерфейсом, адаптована для використання на мобільних пристроях.
Адреса оновленої версії Публічної кадастрової карти на період тестування –
https://newmap.land.gov.ua, згодом портал буде доступний за традиційним
посиланням https://map.land.gov.ua.
Відтепер, окрім звичних для користувачів сервісів, Публічна кадастрова карта
забезпечує можливість навігації по карті за назвою населеного пункту, пошуку за
географічними координатами. У разі використання мобільної версії на карті
доступні елементи геолокації. Завдяки впровадженим змінам забезпечується
швидкість обробки даних, а також зручність пошуку необхідної інформації.
Для подальшого вдосконалення роботи Публічної кадастрової карти
відвідувачі мають змогу взяти участь в опитуванні та надати пропозиції або
коментарі щодо покращення її роботи. Форма опитування розміщена вгорі сторінки
тестової версії.
Джерело: www.land.gov.ua

Мінагрополітики оприлюднило проекти
нормативно-правових актів
12 серпня на офіційній інтернет-сторінці Міністерства аграрної політики та
продовольства України оприлюднено проект наказу “Про затвердження
Гігієнічних вимог для агропродовольчих ринків”.
15 серпня міністерство оприлюднило проект наказу “Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів щодо страхування майбутнього врожаю сої
з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування”.
19 серпня оприлюднено проект Закону України “Про забезпечення
простежуваності походження водних біоресурсів та продукції, виробленої з
простежуваних видів водних біоресурсів”.
19 серпня оприлюднено проект наказу “Про затвердження Порядку
знищення, утилізації кормів, повернення їх в обіг для годівлі тварин або для
інших, ніж годівля тварин, цілей”.
19 серпня Мінагрополітики оприлюднило також проект наказу “Про
Затвердження Правил застосування спрощеного підходу до розроблення,
запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на
принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних
точках (НАССР)”.
Джерело: www.minagro.gov.ua
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В Україні успішно реалізуються проекти
міжрегіональної співпраці в пасічництві
Наталія Сенчук, голова Спілки пасічників
Полтавської області
Цей рік приніс для Державного навчального закладу «Гадяцьке аграрне
училище» чимало приємних захоплень, роботи та досягнень.
Завдяки голові Спілки пасічників Донецької області Галині Козаченко
відбулося знайомство з проектом USAID «Економічна підтримка Східної
України», консультантами в якому є Руслан Марков та Василь Руденко.
Знайомство з проектом та обговоренням про майбутню співпрацю відбулося
в Луганській та Донецькій областях в січні 2019 року.
В травні та червні місяці були проведені тренінги для спеціалістів Головних
управлінь Держпродспоживслужби Донецької та Луганської областей на тему
«Хвороби бджіл та їх лікування». Спікерами тренінгу були кандидат ветеринарних
наук Ірина Маслій та директор училища Наталія Сенчук. Теоретичні навчання
закріплялися практичними з виїздом на пасіки Міхеєва Антона – голови Спілки
пасічників Луганської області та Козаченко Галини – голови Спілки пасічників
Донецької області. Після закінчення тренінгів учасникам в кількості 80 осіб
видано Сертифікати ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище».
На цьому співпраця за цим проектом не закінчилася, а навпаки
продовжилась. Тому 7-9 серпня 2019 р. було проведено тренінг на тему:
«Матковивідна справа у бджільництві», але вже в Полтавській області.
ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» за підтримки Департаменту
агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації, ГО «Полтавське
Товариство
сільського
господарства»,
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області було організовано та проведено
тренінг.
Завітали на тренінг 17 осіб, з яких були представники бджолярів – матководи
та фахівці Головного управління Держпродспоживслужби Донецької області –
головний спеціаліст Олексій Каленик, та Луганської області – провідний
спеціаліст Ольга Логвін, а також начальники відділів департаментів
агропромислового розвитку Донецької та Луганської областей Ганна Єрмольєва і
Марія Іванченко.
Навчання відбувалося в Департаменті агропромислового розвитку
Полтавської облдержадміністрації за участі начальника відділу Тетяни Яцик та
начальника відділу якості та безпечності продукції тваринництва Головного
управління Держпродспоживслужби Раїси Кравченко.
Із вітальним словом до учасників навчання звернувся директор Департаменту
агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов та
голова ГО «Полтавське Товариство сільського господарства» Микола Опара.
19

2019 / № 14 (109)

Сергій Фролов ознайомив гостей з роботою Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської ОДА, обласною програмою підтримки бджолярів, а також
відзначив важливість функціонування навчального закладу ДНЗ «Гадяцьке
аграрне училище», де навчають важливій професіям майбутні пасічники,
садоводи, овочівники, столярі, лісівники та єгеря.
Тренінг продовжувався вивченням теоретичних знань щодо правил
виведення маток, створення племінного ядра, догляду за племінними сім’ями,
розглядали хвороби маток та значення кормової бази у матковивідній справі.
Особливу увагу звернули учасників тренінгу на правила підготовки пасік до
присвоєння статусу племінної пасіки чи репродуктора. В рамках тренінгу
наголошувалося, що кожен матковод повинен дотримуватися вимог правил
племінного статусу, бджолині сім’ї повинні бути сильними, здоровими, мати
статус відповідної породи бджіл, для цього необхідно провести морфометрію,
бонітування бджіл, що є важливим для присвоєння статусу племінного та
подальшої племінної роботи.
Фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській
області проінформували про правила реєстру товарних та матковивідних пасік, а
також бджолорепродуктора, про обов’язкову паспортизацію. За новими вимогами
пасічники при перевезенні бджіл на кочівлю повинні звернутися до
Держпродспоживслужби з заявою для того, щоб з допомогою спеціалістів була їм
надана інформація про санітарний стан тієї території, куди бджоляр планує
кочувати та надається довідка за Формою 1.
Пасічник зі своєї сторони, заявою повинен повідомити землевласників про
наміри кочівлі на їхні медоноси, а також об’єднану територіальну громаду чи
селищну раду, цим повідомленням пасіка буде убезпечена від ризиків отруєнь.
Фермери повинні повідомляти про дату, час обробітку пасічників у відповідності
до чинного законодавства.
8 та 9 серпня практичні навчання продовжилися на племінних пасіках в
Карлівському районі Полтавської області та Охтирському районі Сумської області
у Василя Гаврилова та Леоніда Єгошина.
Василь Гаврилов є досвідченим матководом на Полтавщині, який з
відповідальністю відноситься до вимог збереження породності бджіл української
степової породи, їх якості. Василь Гаврилов ознайомив учасників тренінгу з
методикою роботи, як він створює племінне ядро, батьківські сім’ї, важливість
сімей-нуклеусів та їх функції. Пасічники, які завітали на зустріч з колегами зі
сходу, охоче ознайомили гостей з острівною роботою по заплідненню молодих
маток та збереженні чистопородності бджіл.
Ігор Пелюхня розповів про створення закритої зони для запліднення
молодих маток. Для цього була досліджена територія заповідника в радіусі якої
15 км водного простору. Організований облітник три роки назад і робота хоча і не
легка, але результати дала хороші. Завозилися на острів батьківські сім’ї з
племінної пасіки Гаврилова Василя, а нуклеуси з молодими матками привозили
матководи, які займаються виведенням української степової породи.
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Контроль за роботою та відсотком запліднення проводиться самими
матководами так і науковим співробітником ННЦ “Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича” НААН України Людмилою Григорків.
Ознайомившись з роботою матковода, всі були здивовані і одночасно захоплені
тим, що не дивлячись на вечірню пору дня та майже безвзяточний період всі були
без захисних лицевих сіток та пасічницьких костюмів, бо бджоли жодного не
вжалили, хоча оглядали сім’ї, відбирали маток з нуклеусів, мітили маток.
Миролюбність української породи бджіл привернула увагу гостей зі сходу і ще раз
підтвердилась думка, що ця порода повинна бути збережена в областях згідно
правил Породного районування.
Не менший багаж знань отримали колеги зі
сходу від матковода з 20-річним
стажем по
виведенню маток української степової породи
бджіл Леоніда Єгошина, який з своїм батьком
розвивали племінну справу по збереженні
аборигенної бджоли. Вони опрацювали власні
технології і виводять нові лінії, зберігаючи
чистопородність бджіл, що відповідає українській
степовій породі.
Матки для бджолосімей від Леоніда Єгошина відомі в Україні і за її межами.
Навіть колеги з Польщі випробували цю породу в своїх кліматичних умовах і
визначили високу продуктивність, гарну зимостійкість і головне стійкість до
хвороб, що є не менш важливим показником.
На пасічі Леоніда Єгошина учасники тренінгу ознайомилися з технологією
зимівлі запасних маток, з зимівником і майстернею з виготовлення вуликів,
нуклеусів, рамок.
Відкритість та щирість матководів переконала наших гостей, що породного
районування потрібно дотримуватися, а українську степову породу бджіл
зберігати, покращувати корисні ознаки, виводити нові лінії. Тому немає потреби
завозили інші породи, особливо гібриди на свої пасіки.
На закінчення тренінгу учасники побували в Опішні та придбали сувенірні
подарунки – вироби з глини, та ознайомилися з веденням зеленого туризму в
поєднанні з бджільництвом у гостинній сім’ї Мостових Марини та Віталія в
садибі Золота Сота, що розташована в селі Петрівка Полтавського району. Однією
із відомих гастрономічних страв Полтавщини є борщ з додавання меду.
Кожен день перебування колег з Донецької та Луганської областей були
завантажені не тільки навчанням, а й екскурсіями по різних куточках Полтавської
області.
Чи задоволені колеги залишилися ? Мабуть так, бо обіцяли приїхати ще.
Відзначимо, що ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище» запрошує всіх бажаючих
отримати професію «Бджоляр», «Овочівник», «Садовод», «Лісник», «Єгер»,
«Столяр», то чекаємо вас у нашому закладі. Контактний телефон – 066 633 40 35
(Наталія Сенчук).
21

2019 / № 14 (109)

Фактори формування доходів
сільського населення
Наталія Котько, кандидат економічних наук,
завідувач лабораторії економіки, Інститут
сільського господарства Карпатського регіону
НААН
Доходи і рівень життя населення є водночас метою соціально-економічного
розвитку та індикатором ефективності національної економічної системи.
Значимість вирішення широкого спектру проблем, пов'язаних із характером їх
формування (низькі соціальні стандарти життя громадян, бідність і злиденність,
маргіналізація й люмпенізація тощо) можна зіставити з іншими глобальними
викликами, перед якими опинилось людство: збереження природного середовища;
запобігання загрозі ядерної війни; вирішення територіальних, міжетнічних і
міжрелігійних конфліктів. Незважаючи на досягнутий
упродовж останніх
десятиліть істотний технологічний поступ та нарощування темпів розвитку
світової економіки, за межею бідності продовжує жити майже четверта частина
населення планети. Відбувається посилення глобальної нерівності. Зокрема, за
даними благодійної організації Oxfam, якщо в 2014 році 1% населення Землі
володіло 48% світового капіталу, то вже в 2017 р. – 82%.
Не втрачає своєї гостроти проблема диференціації доходів працюючого
населення та його бідності: на 20% найбільш низькооплачуваних працівників (650
млн. осіб) припадає менше 1% сукупного світового заробітку, тоді 10% найбільш
високооплачуваного персоналу отримують майже 50%; загалом 50% трудящих
«належиться» всього 6,4% трудових доходів у світі; 10 % найбідніших робітників
повинні працювати понад три століття, щоб заробити суму, для отримання якої
найбільш оплачуваній категорії достатньо одного року.
Переважну більшість (79%) бідних у світі складає сільське населення, яке, в
основному, отримує нижчу заробітну плату і має більш обмежені можливості для
здобуття якісної освіти, зростання професійно-кваліфікаційного рівня, доступу до
програм соціального захисту. У глобальному масштабі, за даними Світового
банку, рівень бідності в сільській місцевості є втричі вищим, ніж у міських
районах; тільки близько 20% працюючих у сільському господарстві мають доступ
до базового соціального захисту, їх заробітна плата, як правило, нижча й не часто
переглядається.
Формування доходів сільського населення ґрунтується на впливі складних
механізмів взаємозв’язку економічних, соціальних та суспільно-політичних
відносин. Перехід від централізованого механізму розподілу доходів з його
«зрівняльною» спрямованістю до гнучкого ринкового розподілу обумовив
кардинальні зміни всієї системи формування доходів сільського населення.
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У період становлення в державі багатоукладної аграрної економіки відбулися
істотні зміни в засадах формування доходів сільського населення: розширення
структури доходних складових; інтенсифікація розподільних і перерозподільних
процесів як у розрізі груп власників факторів виробництва (землі, праці, капіталу),
так і усередині домогосподарств; конвертація частини доходів населення в
стабільну валюту з метою її захисту від інфляції; натуралізація й бартеризація
доходів, збільшення ролі доходів від особистого підсобного господарства,
зростання тіньових доходів.
Ключовими чинниками, що визначили спрямованість і характер формування
доходів і рівня життя сільського населення, як складової ринкової трансформації
виробничого і соціально-економічного базису села, є:
- реформування майнових і земельних відносин власності, що обумовило:
виникнення факторних доходів; зміни організаційно-виробничої структури
аграрного сектора; зниження ролі соціально-трудових відносин; звуження сфер
прикладання праці на селі;
- формування ринку праці, яке супроводжувалось виникненням явища
безробіття, поширенням паліативних форм зайнятості, активізацією міграційних
потоків, зниженням рівня соціального захисту;
- лібералізація внутрішньо- і зовнішньоекономічних відносин, яка призвела до
становлення переважно торгово-посередницького сегменту підприємництва та
формування експортно-орієнтованої моделі аграрного розвитку;
- активізація процесів концентрації і й централізації в агропродовольчій сфері,
що виражається у витісненні агрохолдингами та торговими мережами малих та
середніх сільськогосподарських підприємств і закладів роздрібної торгівлі та
обмежує можливості розвитку сільського підприємництва, а отже – зростання
доходів від продуктивної зайнятості.
Унаслідок структуризації зайнятості, що сталася в результаті перетікання
робочої сили із сільськогосподарських підприємств в особисті селянські
господарства та збільшенні витрат низькооплачуваної праці в подвірних
домогосподарствах, відбулось зниження загального рівня доходів сільського
населення, посилення їхньої диференціації, поглиблення розриву між
номінальними й реальними доходами, зростання масштабів бідності й набуття нею
значною мірою спадкового характеру.
Тільки близько 500 тис. селян працездатного віку працюють в сільському
господарстві на умовах найму, тоді як понад 2 млн. належить до категорії
самозайнятих, а отже – не мають страхового стажу, не отримують виплат у випадку
хвороби чи втрати працездатності. У 2018 році в умовах крайньої бідності
перебувало 11,7 % сільських домогосподарств (13,9 % міських); за межею
абсолютної бідності (доходи, нижчі від офіційно встановленого розміру
прожиткового мінімуму) – 6,1 % сільських (3,2 % міських).
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При цьому оцінка показника рівня абсолютної бідності з врахуванням
розміру фактичного прожиткового мінімуму свідчить, що до абсолютно бідних
належить майже половина (48,7%) домогосподарств у сільській місцевості та
понад третину (34%) у містах.
Відсутність у сільській місцевості робочих місць з прийнятними умовами й
рівнем оплати праці активізує процеси трудової міграції. За окремими експертними
оцінками, чисельність мігрантів із села сягає близько 36% економічно активного
населення (за даними Міністерства фінансів України, показник трудової міграції
дорівнює 18% загальної чисельності працездатного населення держави). За
результатами модульного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) із
питань трудової міграції, проведеного органами державної статистики у січнічервні 2017 року, сума отриманих коштів у середньому на одне сільське
домогосподарство становила 1525 дол. США.
Викривлена структура доходів сільського населення та їх порівняно низький
рівень сповільнюватиме (а то й унеможливлюватиме) вирішення завдань
соціально-економічної модернізації моделі територіального розвитку, що
передбачають: здійснення глибоких структурно-секторальних змін, спрямованих,
передусім, на подолання монофункціональності сільської економіки; технікотехнологічне оновлення виробництва шляхом сприяння запровадженню енерго- і
ресурсо- ощадних технологій; соціальну модернізацію, яка забезпечуватиме
відповідність професійної та освітньо-кваліфікаційної структури сільського
соціуму вимогам технологічної модернізації; інституційну модернізацію і
підпорядкування економічних і правових механізмів регулювання господарських
відносин реалізації цілей і пріоритетів розвитку сільських територій.

Джерело: www.ucci.org.ua
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Молодіжний табір Україна–Литва
Леся Довганик, експерт проекту
«Литовський досвід для України – нові
можливості співпраці з ЄС»
В Литві поблизу Вільнюса з 1 по 8 липня 2019 року відбувався Молодіжний
табір для школярів з родин внутрішньо переміщених осіб, які проживають у
м. Львові та школярів Луганської області смт. Станиці Луганська.
Мета табору – дати практичні навики учням 14-16 років у виборі професії та
подоланні стресових ситуацій та нестандартних викликів сучасності.
Учасники табору – підлітки, які стоять на порозі дорослого життя,
визначаються із вибором професії, які пройшли через випробовування, коли
потрібно залишати домівку і адаптуватися в нових умовах, в новій школі, з
новими друзями в тимчасовому орендованому домі або у своїй станиці, але під
обстрілом, інколи без дому, без старої милої школи.
Литва зустріла дівчат і хлопців відкрито, розуміючи їх не дитячі
випробування. Одним із завдань табору було – побачити, а по можливості
навчитися будувати будинок із глини Будинок – затишний, теплий, який би став
особистим житлом для когось із них або бути спільним – стати школою, клубом,
молодіжним простором.
І табір вирував пристрастями. Завдяки координатору проекту Йонасу
Стравинскасу в таборі працювали чудові тренери, приїжджали гості, волонтери і
все це відбувалося на території, яку власними силами відбудовує пані Зіна
Гінейтене. В її збудованих будинках працює дитячий садок, приватна школа, є
будинки, де проживають вчителі.
Під час табору українська молодь, зводила дерев’яні балки, опори для
будинку, місила глину, робила риштовку і зводила стіни. Була активна на
тренінгах, відвідала Електренайське професійне училище, де на дахах зводять
сонячні батареї, а на подвір’ї вітряні станції, моделюють роботів і вчаться
кулінарії. А ще були в приватній школі деревообробників, де роблять чудові
дерев’яні меблі та будинки, моделюють, креслять, творять світ прекрасного.
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Побували на екскурсії у Вільнюсі, відвідали Вільнюський університет, де
вчився Тарас Шевченко, університетські корпуси, астрономічну обсерваторію із
бібліотекою, поїхали у Тракайський замок, повеселилися на фестивалі в Кернаве.
Ввечері 6 липня разом із литовськими друзями святкували День державності
Литви Це національне свято, цей день 6 липня 1253 року відбулась коронація
Міндаугаса, першого і єдиного в історії Литви короля, котрий об’єднав литовські
землі, створивши Литовську державу.

Завершувався табір святковим дійством на Івана Купала, де учасники табору
організаторам, господарям, гостям представляли українські традиції, плели вінки
і пускали на воду дарували гостинці і разом співали. Було дивовижно, коли гості
співали «Рідна мати», «Червону руту» литовською, а ми українською.
Табір відбувався в рамках Проекту «Литовський досвід для України – нові
можливості співпраці з ЄС» консалтингової компанії «JOSTRA» (Литва), за
підтримки Міністерства закордонних справ Литовської Республіки в партнерстві
з громадськими організаціями України «Громадський рух переселенців Донбасу»
та «Новий Донбас».

Джерело: www.soyafieldday.com
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Екологічно безпечний та економічно
доцільний захист озимої пшениці від
кореневих гнилей
Ярослав Лодобзець, начальник відділу контролю за
обігом
засобів
захисту
рослин
ГУ
Держпродспоживслужби у Львівській області
Виробництво зернових культур потребує одного з важливих елементів
технології – захисту посівів від кореневих гнилей.
Найбільш радикальними, екологічно безпечними та економічно доцільними
методами захисту рослин є:
1. Впровадження у виробництво високопродуктивних, стійких до кореневих
гнилей сортів пшениці. Серед районованих сортів пшениці озимої польовою
стійкістю до кореневих гнилей та більшості інших захворювань характеризуються
наступні сорти: Благо, Веста, Волошкова, Елегія, Єрмак, Злука, Кассіопея,
Колумбія, Копилівчанка, Корелі, Ларс, Ластівка одеська, Миронівська 65, Овідій,
Повага, Подолянка, Смуглянка, Спасівка, Співанка, Столична, Фаворитка,
Чигиринка, Харківська 105, Харус, Щедра нива, Айсберг одеський, Аргонавт,
Золоте руно, Лагуна та інші. На стійких сортах, як правило, інкубаційний період
розвитку хвороби протікає дуже повільно, спороношення патогенів незначне,
часто буває недорозвинутим. Такі сорти в більшості випадків не потребують
обробки посівів фунгіцидами, або кратність обробок стає мінімальною.
Враховуючи ці обставини, в кожному господарстві слід вирощувати не один, а
два-три сорти пшениці, які мають генетичні за ознакою стійкості відмінності.
При цьому, як правило, повільно накопичуються нові вірулентні біотипи і раси
патогенів. Таким чином можна подовжити строки сортозаміни.
2. Дотримання у господарствах сівозмін, розроблених для кожної екологогеографічної зони залежно від грунтових і кліматичних умов, структури посівних
площ. Виконання цієї вимоги є потужним фітосанітарним заходом, який запобігає
виникненню епіфітотій хвороб на посівах пшениці. Насичення колосовими
культурами в полях сівозміни повинно бути не більше 40–50% і часткою
колосових у структурі попередників озимих до 10–15%. За надмірного насичення
сівозміни однією культурою або при монокультурі підвищується шкідливість
кореневих гнилей, бурої листової іржі, септоріозу, борошнистої роси,
бактеріальних і вірусних хвороб. Посіви пшениці озимої у всіх зонах, як правило,
розміщують по парах, багаторічних і однорічних бобових травах, зернобобових,
капустяних культурах, що забезпечує зменшення ряду патогенів у ґрунті і
підвищує стійкість рослин до хвороб.
3. Дотримання просторової ізоляції між товарними і насіннєвими посівами,
між полями минулорічних посівів культури і цьогорічними; між культурами, що
мають спільних збудників захворювань суттєво знижує поширення і розвиток
хвороб.
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У сівозмінах не допускати близького розташування посівів пшениці озимої і
ярої та по можливості інших зернових культур, щоб не сприяти швидкому
переносу інфекції збудників хвороб.
4. Застосування агротехнічних заходів захисту озимої пшениці проти
кореневих гнилей. До таких заходів можна віднести:
Обробіток ґрунту, а саме лущення стерні, яке покращує мінералізацію
уражених рослинних решток, сприяє появі падалиці зернових культур, на якій
можуть розвиватись кореневі гнилі та інші хвороби з наступною оранкою, яка
суттєво знижує запас інфекції багатьох збудників хвороб.
Внесення збалансованих доз органічних і мінеральних добрив під основний
обробіток ґрунту, під передпосівний обробіток ґрунту, а також своєчасне
підживлення рослин макро- і мікроелементами суттєво підвищує стійкість рослин
проти комплексу хвороб. Внесення під пшеницю органічних добрив підвищує не
тільки родючість ґрунту, забезпечує рослини необхідними елементами живлення,
але і сприяє розвитку мікрофлори, яка є антагоністом значної кількості
фітопатогенів. Цим і пояснюється значно нижчий розвиток кореневих гнилей,
твердої і стеблової сажок та інших хвороб на полях, де вносять гній. При внесенні
мінеральних добрив перед посівом потрібно звертати увагу на те, що азотні
добрива стимулють ураження рослин збудниками звичайної кореневої гнилі, а
фосфорні і калійні добрива стримують розвиток інших видів кореневих гнилей.
Велике значення у стримуванні розвитку хвороб мають строки сівби пшениці
озимої. Ранні строки обумовлюють не тільки переростання рослин та зниження їх
зимостійкості, але й інтенсивне ураження рослин кореневими гнилями, сніговою
плісенню,
іржастими
хворобами,
борошнистою росою та
іншими
захворюваннями.
Норми
висіву
і
густота рослин значною
мірою
формують
мікроклімат агроценозу і
суттєво впливають на
розвиток
хвороб.
В
умовах загущених посівів
пшениці
створюються
сприятливі умови для
розвитку
збудників
кореневих
гнилей,
борошнистої роси, бурої
іржі.
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Глибина загортання насіння має велике значення для отримання дружних і
вирівняних сходів пшениці. Глибоке загортання сприяє ураженню проростків
насіння збудниками кореневих гнилей, пліснявіння, сажкових хвороб.
5. Застосування біофунгіцидів для захисту озимої пшениці проти кореневих
гнилей.
Насіння пшениці проти кореневих гнилей можна знезаражувати
біопрепаратами: Бактофіт, з.п. (2-3 л/т); Планриз БТ, в.с. (1–2 л/т);
Псевдобактерін-2 (Респекта), в.р. (1,0 л/т); Спектрал, р. (160 мл/100 кг); Спектрал
Дуо, р. (160 мл/100 кг); Фітоцид, р. (0,5–1,5 л/т), Триходермін БТ, р. (2 л/т).
Біофунгіциди на основі бактерій, спор і міцелію гриба-антогоніста
включаються в метаболізм рослин, підвищують стійкість до збудників хвороб і
несприятливих умов навколишнього середовища, мають рістстимулюючу
активність, пригнічують розвиток фітопатогенних організмів шляхом впливу на
них прямим паразитуванням, конкуренцією за субстрат живлення, виділення
ферментів, антибіотиків та інших біологічно активних речовин, які гальмують
репродуктивну здатність фітопатогенів.
Використання біофунгіцидів забезпечує екологічну безпеку, економічну
доцільність для зниження собівартості продукції за рахунок меншої вартості в
порівнянні з вартістю хімічних фунгіцидів.

Джерело: www.lfm.com.ua
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області
з офіційного веб-сайту Держгеокадастру України
Номер Кадастровий номер
лота
38264 4623684200:11:000:0087

Площа
га
14.3507

Адреса

Цільове
призначення

Дата аукціона

Львівська область, Пустомитівський
район, Містківська сільська рада

Для ведення
товарного

09.09.2019
09:00

сільськогосподарського

виробництва

38262

38261

38274

4623684200:11:000:0090

4622185900:20:000:0009

4623987200:14:000:0460

25.9470
25.9010

29.0256

Львівська область, Пустомитівський
район, Містківська сільська рада
Львівська область, Кам'янка-Бузький
район, Стародобротвірська сільська
рада
Львівська область, Радехівський
район, Вузлівська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

09.09.2019
09:00
09.09.2019
09:00

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

09.09.2019
09:00

виробництва

38303

4624887200:02:000:0525

4.5000

Львівська область, Сокальський
район, Стенятинська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.09.2019
09:00

виробництва

38300

4625184100:03:000:0302

5.7825

Львівська область, Старосамбірський
район, Трушевицька сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.09.2019
09:00

виробництва

38302

4625185700:07:000:0014

5.3000

Львівська область, Старосамбірський
район, Стрілківська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

10.09.2019
09:00

виробництва

38327

4622787400:02:008:0003

9.2900

Львівська область, Жовківський
район, с . Зубейки

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

12.09.2019
14:00

виробництва

38423

4622787400:02:007:0005

5.0820

Львівська область, Жовківський
район, с . Зубейки

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

12.09.2019
14:00

виробництва

38424 4622787300:05:000:0096 16.3050

38432

4622784200:02:000:0170

12.0000

Львівська область, Жовківський
район, Магерівська селищна рада
с. Погарисько
Львівська область, Жовківський
район, Магерівська селищна рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

12.09.2019
14:00

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

12.09.2019
14:00

виробництва

38433

4622783800:01:002:0075

10.7740

Львівська область, Жовківський
район, Магерівська селищна рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

12.09.2019
14:00

виробництва

38434

4622787400:02:002:0007

10.0000

Львівська область, Жовківський
район, Магерівська селищна рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

12.09.2019
09:00

виробництва

38319

4620387000:10:011:0002

6.0000

Львівська область, Бродівський район,
Суховільська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

12.09.2019
09:00

виробництва

Джерело: www.land.gov.ua
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області
з офіційного веб-сайту Держгеокадастру України
Номер Кадастровий номер
лота
38320 4620387000:01:003:0002

Площа
га

Адреса

22.5036 Львівська область, Бродівський район,
Суховільська сільська рада

Цільове
призначення

Дата аукціона

Для ведення
товарного

12.09.2019
09:00

сільськогосподарського

виробництва

Львівська область, Перемишлянський Для ведення
район, Великоглібовицька сільська фермерського
рада
господарства
Львівська область, Перемишлянський Для ведення
район, Великоглібовицька сільська фермерського
рада
господарства

38322

4623381800:06:000:0002

6.6612

38324

4623381800:04:000:0192

7.2806

38260

4622485600:03:009:0001

14.3340 Львівська область, Мостиський район,
Шегинівська сільська рада

38336

4620380700:03:004:0052

6.1582

Львівська область, Бродівський район,
Вербівчицька сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

12.09.2019
09:00
12.09.2019
09:00
13.09.2019
11:00

16.09.2019
09:00

виробництва

38339

4620380700:04:007:0048

4.5544

Львівська область, Бродівський район,
Вербівчицька сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

16.09.2019
09:00

виробництва

38341

4622184600:05:000:0398

7.0400

Львівська область, Кам'янка-Бузький
район, Незнанівська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

16.09.2019
09:00

виробництва

38342

38331
38647

4622185900:20:000:0010

4620380700:03:005:0004

4620383600:01:006:0041

Львівська область, Кам'янка-Бузький
район, Стародобротвірська сільська
рада
10.2229 Львівська область, Бродівський район,
Вербівчицька сільська рада
13.4380

4.0929

Львівська область, Бродівський район,
Наквашанська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

16.09.2019
09:00

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

16.09.2019
09:00
17.09.2019
09:00

виробництва

38476

4621585900:03:000:0031

22.9327

Львівська область, Жидачівський
район, Вільховецька сільська рада

Для ведення
фермерського
господарства

17.09.2019
09:00

38651

4622184800:06:000:0491

16.4200

Львівська область, Кам'янка-Бузький
район, Полоничнівська сільська рада

Для ведення
товарного

19.09.2019
09:00

сільськогосподарського

виробництва

38655
38660

4623682600:05:000:0105

4623981200:02:000:1849

27.9423

8.2237

Львівська область, Пустомитівський
район, Дмитрівська сільська рада
Львівська область, Радехівський
район, Дмитрівська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

19.09.2019
09:00
19.09.2019
09:00

виробництва

Джерело: www.land.gov.ua
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області
з офіційного веб-сайту Держгеокадастру України
Номер Кадастровий номер
лота
38608
4620383600:02:006:0012
38640

4620383600:03:008:0012

Площа
га
4.5697
6.0741

Адреса

Цільове
призначення

Дата аукціона

Львівська область, Бродівський район,
Наквашанська сільська рада

Для ведення
товарного

17.09.2019
09:00

Львівська область, Бродівський район,
Наквашанська сільська рада

сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

17.09.2019
09:00

виробництва

38778

4621287800:08:000:0182

4.8500

Львівська область, Дрогобицький
район, Ступницька сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

18.09.2019
09:00

виробництва

38781

4621287800:08:000:0181

5.2000

Львівська область, Дрогобицький
район, Ступницька сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

18.09.2019
09:00

виробництва

38662
38678

4625185500:05:000:0214
4623980600:06:000:0945

11.8443
5.2232

Львівська область, Старосамбірський
район, Страшевицька сільська рада
Львівська область, Радехівський
район, Березівська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

19.09.2019
09:00
23.09.2019
09:00

виробництва

38679

38680

38682
38685

4625581300:03:000:0001
4625585700:04:000:0058

4625583900:09:000:0071

4624882600:17:000:0004

9.9546

8.4141

Львівська область, Турківський район,
Верхньовисоцька сільська рада

Львівська область, Турківський район,
Мохнатська сільська рада

14.0574 Львівська область, Турківський район,
Комарницька сільська рада
4.4790

Львівська область, Сокальський
район, Княжівська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Для ведення
товарного
сільськогосподарського

23.09.2019
09:00

23.09.2019
09:00
23.09.2019
09:00
24.09.2019
09:00

виробництва

38686

4624887400:14:000:0018

5.4254

Львівська область, Сокальський
район, Тартаківська сільська рада

Для ведення
товарного
сільськогосподарського

24.09.2019
09:00

виробництва

Львівська область, Кам'янка-Бузький
район, Великосілківська сільська рада

10.07

24.09.2019
11:00

Львівська область, Радехівський
район, на території Оглядівської
сільської ради (за межами с. Оглядів)
Львівська область, Радехівський
11.3717
район, на території Оглядівської
сільської ради (за межами с. Оглядів)
Львівська область, Самбірський
9.0789
район, Воле-Баранецька сільська рада

10.07

24.09.2019
11:00

10.07

24.09.2019
11:00

10.07

24.09.2019
11:00

38819

4622181600:11:000:0259

17.1307

38806

4623983800:08:000:1271

21.1153

38804

4623983800:06:000:1247

38732

4624281400:07:000:0004

Джерело: www.land.gov.ua
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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Закупівельні ціни в Україні
на 21.08.2019 р.
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних
культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW
елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF.
CPT
термінал,
грн
Висівки пшеничні
Гірчиця
Горох
Гречка
Жито 1 клас
Жито 2 клас
Жито 4 клас
Зелений горох
Коріандр
Кукурудза
Льон
Мак

EXW
елеватори,
грн

CPT
переробник,
грн

FCA,
грн

CPT
термінал,
дол.США

11500
5750

13500
5100
10900

16000
5050
8500
4679
4679

5000

9000
17000
4213

4775

180

160
150

155

153

154

83000
199

8500
5400

8300
5000

207

Олія соняшникова
Просо
пшениця 1 клас
Пшениця 2 клас
Пшениця 3 клас
пшениця 4 клас
пшениця 6 клас
Ріпак 1 кл до 35 мкм
без ГМО
Ріпак 2 кл від 35 мкм
без ГМО
Ріпак в/г до 25 мкм
без ГМО
Ріпак з ГМО
Соняшник
Соя
Соя без ГМО
Тритікале
Чечевиця

DAF,
дол.США

119

Макуха соняшникова

Нут
Овес

FOB,
дол.США

730
9100

7500

5105
5077
5025

4562
4502
4372
4100

4400
4300
4588

11937

11188

11225

11730

11156

7975
5500
4375
4500

300
170
171
169

175
179

4100
401

380
11000

10100
8175

8800

Шрот соняшниковий
Джерело: www.graintrade.com.ua

9200
9100
8624
8450

9100
8967
9000

10900
9200
314
3650

323

8000
5600

212
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Назва заходу

День поля

Cвято Хліба

День соєвого поля
XI Всеукраїнський
ярмарок органічних
продуктів
Третій щорічний
фестиваль
«ГорбоГори»
XVМіжнародна
конференція і виставка
«Птахівництво 2019»
V Міжнародна
конференція
«Соціальна
відповідальність
бізнесу»

Медовий форум
«Україна медова і світ»

Дата проведення

Місце проведення

Детальніша
інформація

30 cерпня 2019 р.

Пустомитівський р-н,
с. Чишки,
Ресторанний
комплекс “Ірен”

www.shuvar.com

8 вересня 2019 р.

м. Львів,
Музей народної
архітектури та побуту
ім. К. Шептицького
“Шевченківський гай”

www.city-admin.lviv.ua

12 вересня 2019 р.

Полтавська обл.,
с.Гаркушинці

www.soyafieldday.com

14 вересня 2019 р

м. Київ,
Контрактова площа

www.organicweek.in.ua

14-15 вересня 2019 р.

Львівська обл.,
Пустомитівський р-н,
c. Хоросно

www.loda.gov.ua

16-19 вересня 2019 р.

м. Трукавець,
Курортний комплекс
«Ріксос-Прикарпаття»,

www.poultryukraine.com

вул. Городище,8
м. Львів,
26 вересня 2019 р.

17 жовтня 2019 р.

Готель «Bank Hotel»,

вул. Листопадового
чину, 8
м.Київ,
Торгово-промислова
палата України,
вул. Велика
Житомирська,33.

www.lcci.com.ua

www.ucci.org.ua
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