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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Благодійна місія  

 Львівської Аграрної палати  

продовжується 

 

     29 листопада  волонтери Львівської Аграрної палати Анна Кущак та Ігор 

Музика, за сприяння БО «Благочинний фонд «Тепле місто», передали чергову 

партію гуманітарної допомоги Комунальному закладу Львівської обласної ради 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая». 

     Цей заклад опікується 247 дітьми з особливими потребами не лише з 

Львівщини, а й з інших областей України. Діти там проживають, навчаються та 

проходять реабілітацію. В ньому знайшли прихисток 70 дітей із сиротинців 

Миколаївської області, які були евакуйовані у перші дні воєнної агресії росії проти 

України. 

     Львівська Аграрна палата опікується Багатопрофільним навчально-

реабілітаційним центром Святого Миколая від початку воєнних дій  і  знає його 

потреби. Цього разу гуманітарний вантаж складався з різноманітних засобів для 

чистоти та гігієни.  Це - пральні порошки, швабри, мило, туалетний папір,  засоби 

для миття посуду,і сантехніки та підлоги, відра, а також засоби для дезінфекції 

поверхонь. У реабілітаційному центрі використовується багато миючих засобів з 

огляду на його специфіку, тому ця  партія гуманітарної допомоги забезпечить 

потребу закладу на декілька місяців. 

     Благодійну допомогу було надано в межах ініціативи «Shelter Ukraine», що 

реалізується завдяки SILab Ukraine та ChildFund Deutschland та Aktionsbündnis 

Katastrophenhilfe.  
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Територіальні громади Львівщини 

закликають виставляти  

вільні ділянки сільськогосподарського 

призначення на земельні торги 

     З 20 листопада відновлено земельні торги з набуття права оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, що регламентовано Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель» від 19 

жовтня 2022 року № 2698–IX . 

     На сайті «Прозорро.Продажі» вже відновився процес виставлення вільних 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення на земельні аукціони.  

     За інформацією департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА 

найактивнішими громадами по укладанню договорів оренди були громади 

Самбірського, Червоноградського та Стрийського районів, які сумарно в воєнний 

час передали агроформуванням Львівщини більше 10 тисяч гектарів землі. 

Детальніше про залучення земель до сільськогосподарського обороту наведено у 

підготовленому дайджесті: «Передача територіальними громадами Львівщини 

сільськогосподарських земель в оренду в воєнний час» 
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Львівщина в трійці регіонів-лідерів по площах  

закладання садів за програмою «єРобота» 

     Львівщина ввійшла в топ-3 лідерів серед областей України по площах закладання 

садів в рамках урядової програми «єРобота». Станом на кінець листопада в області 

погоджено 4 заявки у вигляді грантів на створення і розвиток садівництва. Львівські 

фермери-учасники грантової програми садитимуть лохину та чорницю на площі 73,5 

га. Загальна сума грантової підтримки становить 23,4 млн. гривень. Частка 

Львівщини у загальній площі нових насаджень по Україні за підтримки грантами 

становить 8,6 %.  

     Географічне розташування нашої області сприяє розкриттю головного 

комерційного потенціалу лохини – поставкам на експорт. Наразі в області 

комерційно лохину вирощують 18 суб’єктів господарювання на площі 56 га. За 

рахунок грантової підтримки площі її вирощування в комерційному секторі 

збільшаться у 2,3 рази. 

       Грантова програма для аграріїв «єРобота» реалізується на умовах 

співфінансування держави та отримувача гранту у співвідношенні 70 до 30 в межах 

суми, визначеної на один гектар посадки кожного виду культур. 

     Отримувач може отримати грант для висадки насаджень на площі від 1 до 25 

гектарів за наявності розробленого проекту саду на відповідну культуру. Коштами 

гранту можна оплатити будь-які витрати, які пов’язані з погодженим проектом 

висадки насаджень (закупівля саджанців, обладнання, систем поливу, добрив, тощо). 

      Основною умовою для учасників програми є створення відповідної кількості 

нових робочих місць та провадити підприємницьку діяльність після висадки 

насаджень протягом не менше п’яти років і сплачувати до державного бюджету 

платежі з податків та зборів, пов’язаних з працевлаштуванням працівників 

відповідно до проекту висадки насаджень. 

      Мінагрополітики розробило дашборд, де зібрано всю актуальну інформацію 

щодо грантових програмах на розвиток садів і теплиці у розрізі регіонів, культур, 

площ, обсягів виплат:https://tabsoft.co/3u8IVs9. Він оновлюватиметься щотижня. 

https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
https://tabsoft.co/3u8IVs
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Здешевлення кредитів на Львівщині –  

актуальна підтримка в складні часи  

      Галузь тваринництва сьогодні переживає не найліпші часи, а фермери 

стикнулися з питанням: чи вистарчить добрив і кормів, де зберігати зерно і з 

рештою де взяти обігові кошти? 

      Саме тому, департаментом агропромислового розвитку розроблена 

Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у 

Львівській області на 2021-2025 роки, яка у 2022 році допомогла не одному 

фермеру. 

      Одним з таких господарств є фермерське господарство «Вихованець», яке 

отримало фінансову допомогу з обласного бюджету одразу по двох напрямах: 

- відшкодування відсоткової ставки за залученим кредитом                                             

у розмірі 200,0 тис. грн.; 

- дотація за утримання поголів’я корів у розмірі 82,5 тис. грн. 

     «За кредитні кошти господарству вдалося провести реконструкцію 

зерноскладу де зберігаються зернові та технічні культури, а також корми для 

відгодівлі тварин. Відшкодування відсотків, в рамках обласної програми, 

дозволили здешевити кредитні кошти та спрямувати їх розвиток господарства. 

Така підтримка дуже важлива в даний час, адже дозоляє не боятися високих 

відсотків за кредитами та сприяє розвитку у скрутні часи» - зазначив власник ФГ 

«Вихованець» Роман Антонюк. 

      Свою справу Роман Антонюк розпочав у 2012 році, створивши                            

ФГ «Вихованець», проте активну господарську діяльність розвинув у 2017 році. 

Господарство займається вирощуванням ВРХ та овець поголів’я якого сьогодні 

складає 90 голів ВРХ та 68 овець. 

     «Утримання ВРХ та овець дозволяє балансувати статті витрат, мінімізувати їх 

та отримувати прибуток від діяльності. Адже, вирощування овець потребує 

менших капіталовкладень та можна отримати дохід на протязі меншого періоду у 

порівнянні із ВРХ» - зазначив пан Роман. 

      В рамках реалізації Комплексної програми підтримки та розвитку сільського 

господарства у Львівській області на 2021-2025 роки надавалась фінансова 

підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами, та відсотків (комісії) за 

супроводження договорів фінансового лізингу. Право на відшкодування відсотків 

отримали 36 суб’єктів господарювання на суму 4,1 млн. грн.  
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Kоштами обласного бюджету підтримується 

 розвиток сімейних фермерських господарств 

 на Львівщині  

     В програмі підтримки розвитку сільського господарства Львівської області 

тваринництво є пріоритетною галуззю, зокрема в частині скотарства. Bиробники 

Львівщини стараються йти вперед та розвивати галузь, залучаючи фінансову 

підтримку обласного бюджету.  

     Одними з таких активних мікро виробників у формі сімейного фермерського 

господарства є сім’я Морикишки з с. Коцурів Давидівської громади Львівського 

району. Сімейне фермерське господарство у галузі молочного скотарства Ольга 

Іванівна та Любомир Ярославович Морикишки створили у 2020 році. У власному 

особистому господарстві утримують близько 40 голів ВРХ, з них 25 корів. 

Середньорічний надій молока становить 7200 – 7500 кг на корову. За рахунок 

збалансованої годівлі тварин та відтворення високопродуктивних корів 

продуктивність щороку збільшується на 500-700 кг.  

     «В рамках Комплексної програми отримали фінансову підтримку з обласного 

бюджету у сумі 47,5 тис. грн. у вигляді дотації на корови. Всі дотаційні кошти 

використали на придбання пального для посіву кукурудзи на силос та заготівлі 

сіна і сінажу», - зазначила голова сімейного фермерського господарства п. Ольга.  

    За словами родини фермерів, окрім дотаційної фінансової підтримки цього року 

двічі отримали гуманітарну допомогу насінням кукурудзи, пшениці і багаторічних 

трав.  

     «В обробітку маємо 12 га сільськогосподарських угідь. Тож отриманим 

гуманітарною допомогою насінням засіяли 5 га кукурудзи, з якої заклали силос 

для годівлі тварин взимку. Врожайність зернових цього року становила більше 60 

ц/га, однак наступного року сподіваємось на ще кращу врожайність, оскільки 

елітним насінням озимої пшениці засіяли понад 2 га угідь. А під багаторічні трави 

вже підготовлена площа на весняний посів для заготівлі високоякісного сіна», - 

додає п. Любомир. 

      Фінансову підтримку в сумі 7,5 млн. грн отримали 109 суб’єктів 

господарювання у вигляді дотації за утримання 3000 корів усіх напрямів 

продуктивності. З числа отримувачів 77 юридичних осіб різних форм 

господарювання та 32 фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані сімейними 

фермерськими господарствами. Про це повідомили в департаменті 

агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. 
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Як за кошти обласного бюджету збільшуються  

площі аграрного сектору Львівщини  

     Попри нелегкі часи в умовах воєнного стану та впевнено долаючи всі виклики і 

перешкоди, аграрний бізнес Львівщини не скорочується, а навпаки розвивається.  

     В числі таких виробників є Марія Юріївна Морикінь, голова фермерського 

господарства «Овочівництво» Стрийського району. 

     Фермерське підприємство відноситься до суб’єктів малого підприємництва, 

займається вирощуванням овочевих культур з 2008 року.   В обробітку має близько 

20 га сільськогосподарських угідь, на яких вирощує овочеві сільськогосподарські 

культури. На площі 15,5 га фермерське господарство вправно розміщує 9 видів 

овочевих культур, що відносяться до нішевої групи. Цьогоріч площа вирощування 

овочів в господарстві збільшена на 45% до площ минулого року.  

      «Відшкодування вартості високорепродукційного насіння з обласного бюджету 

в рамках Комплексної програми у цьому році вперше, тому одразу скористалась 

фінансовою підтримкою. Оскільки площі угідь невеликі, то щороку дбаю про 

придбання насіння високопродуктивних сортів овочів. Для цього закупляю якісне 

сертифіковане насіння еліти або І репродукції зарубіжної селекції, яке є 

дороговартісним і забезпечує високу врожайність», - зазначила п. Марія.  

      Зі слів фермерки, отримані у поточному році кошти обласного бюджету в сумі 

50,0 тис. грн. вже використані на придбання елітного насіння трьох сортів 

капусти, площі під якими у наступному році планує збільшити на 30% в 

порівнянні з площами у поточному році, оскільки умови, що склались під час 

воєнного стану вимагають збільшення обсягів виробництва. 

     «Цього року у зв’язку з військовими діями в державі ситуація навесні була 

невизначеною, але площі вже були підготовлені з осені. Засадили овочами на 3 га 

більше попередніх років, щоб були доступні кожному. Незважаючи на невелику 

кількість дощів влітку отримали щедрий урожай - близько 600 тонн овочів» – 

розповідає фермерка Марія. 

      Окрім вирощування нішевої групи овочів, у господарстві близько 20% площ 

відведено під вирощування картоплі. Вирощену продукцію фермерка реалізує на 

ринках міст області та найбільшому в західному регіоні оптовому ринку 

сільськогосподарської продукції «Шувар».      
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Додаткові пільги на пенсії для окремих  

категорій працівників агросектору 

     Колишні працівники сфери сільського господарства мають традиційно невеликі 

пенсії. Це пов’язано із маленькими зарплатами, які видавали у колгоспах. Однак 

для деяких селян передбачено дострокові пенсії.  На пільги можуть розраховувати 

доярки, трактористи, свинарки-оператори, збиральниці тютюну,  багатодітні жінки 

у агровиробництві.  

Свинарки-оператори та доярки 

     Жінки, які працювали свинарками та доярками, можуть виходити на пенсію у 

55-річному віці за наявності не менше 20 років стажу. Раніше пенсійний вік для 

них наставав у 50 років. 

     Щоб оформити пенсію, потрібно надати довідку про виконання встановлених 

норм обслуговування (кількість закріплених за працівницею голів свиней чи корів, 

яких вона має обслужити на зміну). 

Збиральниці тютюну 

     Ця категорія робітниць також може виходити на пенсію у 55 років, маючи як 

мінімум 20-річний стаж роботи. При призначенні пенсії слід підтвердити 

зайнятість на роботах протягом повного сезону. 

Багатодітні жінки 

     Жінки, зайняті у сільськогосподарському виробництві, які виховали п’ятьох та 

більше дітей до 14-річного віку, можуть розраховувати на пенсію незалежно від 

віку та трудового стажу. Вони мають право отримувати виплати після досягнення 

п’ятою дитиною 14-річного віку. Пенсії призначаються незалежно від форми 

власності організацій, в яких були працевлаштовані працівниці. 

     Інші багатодітні жінки можуть виходити на пенсію у 50-річному віці за 

наявності 15 років страхового стажу. Це матері, які народили п’ятьох і більше 

дітей, та виховали їх до 6-річного віку. Аналогічна норма діє для матерів дітей з 

інвалідністю або тяжкохворих (орфанні хвороби), у яких немає інвалідності. 

Трактористи 

     Чоловіки, які працювали трактористами-машиністами та були зайняті у 

виробництві с/г продукції в радгоспах та колгоспах, а зараз – на підприємствах с/г, 

можуть виходити на пенсію у 55 років, якщо у них є страховий стаж не менше 30 

років, 20 із яких – на зазначеної роботі. Такі працівники повинні надати довідки 

про безпосередню зайнятість у виробництві с/г продукції. 
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У ДАРі триває  реєстрація  для отримання техніки 

 із завантаження та розвантаження  

зернових рукавів  

      Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з 

Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) реалізують 

програму з надання аграріям засобів тимчасового зберігання зерна (зернових 

рукавів). Завдяки підтримці урядів Канади, Японії та Minderoo Foundation 

українські фермери отримають близько 31000 зернових рукавів, місткістю 200 

тон кожен, що забезпечить зберігання 30% від загальнонаціональної потреби. 

      У продовження цієї програми, Мінагрополітики та ФАО розпочинають 

реєстрацію для отримання 105 комплектів спеціальної техніки для завантаження 

/ розвантаження зернових рукавів. Один комплект складається із                                            

1 завантажувача, 1 розвантажувача та 1 бункера-перевантажувача, та 

надаватиметься у розрахунку для завантаження щонайменше 292 зернових 

рукавів. 

     Реєстрація відбуватиметься у два етапи: для отримувачів техніки та для 

обрання їх сільгоспвиробниками – до 7 грудня та  до 11 грудня відповідно. 

     Перший етап триває з 30 листопада по 7 грудня, із назвою програми у ДАРі 

“Отримання від ФАО техніки для завантаження рукавів для зберігання зерна”. У 

межах цього етапу зареєструватись можуть потенційні отримувачі (оператори) 

техніки, які готові на комерційній основі надавати послуги із завантаження та 

розвантаження зернових рукавів. У заявці потрібно вказати інформацію про 

наявну техніку, область надання послуг та діапазон вартості послуг із 

завантаження-розвантаження рукавів. 

     Другий етап триватиме з 4 по 11 грудня, із назвою програми у ДАРі “Вибір 

отримувача техніки – надавача послуг із завантаження рукавів для зберігання 

зерна, отриманих від ФАО”. У межах цього етапу отримувачі зернових рукавів 

від ФАО можуть подати заявку на послуги із заповнення отриманих рукавів та 

обрати зі списку компанію-оператора, що, на їхню думку, повинна отримати 

техніку, а також зазначити кількість рукавів для завантаження обраним 

оператором. 

      Для зручності сільгоспвиробників, на сайті Мінагрополітики та ДАР буде 

опубліковано перелік зареєстрованих у ДАРі компаній-операторів, які 

сільгоспвиробник може вказати як отримувачів необхідної техніки. 
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В Україні збільшився розмір деяких 

соціальних допомог 



12 

2022 / № 9-10 (162-163) 



13 

2022 / № 9-10 (162-163) 

Джерело: Національна соціальна сервісна служба України 
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В Україні видаватимуть ветеринарні  

рецепти в електронній формі 

     22 листопада Міністерство юстиції зареєструвало наказ Мінагрополітики від 

29.09.2022 року № 752, яким затверджено форми та правила видачі ветеринарних 

рецептів. 

     Ухвалення цього наказу сприятиме посиленню контролю за обігом та 

використанням ветеринарних лікарських засобів, забезпечить гармонізацію 

ветеринарного законодавства України з вимогами права ЄС та дозволить 

мінімізувати можливі випадки неякісного лікування та/або профілактики хвороб 

тварин. 

      Впровадження електронного ветеринарного рецепта, що створюється, 

зберігається та передається з використанням інформаційно-комунікаційної 

системи компетентного органу, мінімізує помилки при виписуванні та покращить 

ветеринарне обслуговування. 

      Обіг ветеринарних лікарських засобів, відповідно до вимог Закону «Про 

ветеринарну медицину», вимагає видачу ветеринарних рецептів, якщо така 

вимога зазначена в рішенні про його держреєстрацію. Частиною другою статті 77 

закону визначено перелік ветеринарних лікарських засобів, які відпускаються за 

ветеринарним рецептом. 

     Ветеринарний рецепт видає ліцензований ветеринарний лікар або ветлікар 

ліцензованого закладу ветеринарної медицини. У випадках, визначених законом, 

ветеринарні рецепти можуть також видаватися іншими спеціалістами 

ветеринарної медицини (крім протимікробних ветеринарних лікарських засобів 

або інших ветеринарних лікарських засобів, що вимагають попереднього точного 

діагнозу лікаря). 

      Ветеринарний рецепт видається тільки після клінічного огляду та/або 

здійснення інших діагностичних заходів, достатніх для визначення стану здоров’я 

тварини чи групи тварин. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 
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№ 
з/п 

Назва форми Коротка назва форми 
Код шаблону 

форми 

Звітний період дії 
шаблону форми 

1 Звіт про витрати на охорону навколишнього 
природного середовища 

№ 1-екологічні витрати (річна) S1100114 для звіту за 2022 рік 

2 Звіт про використання добрив і пестицидів № 9-сг (річна) S2702013 для звіту за 2022 рік 

3 Звіт про площі та валові збори 
сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 
винограду 

№ 29-сг (річна) S2702915 для звіту за 2022 рік 

4 Звіт про посівні площі сільськогосподарських 
культур 

№ 4-сг (річна) S2700415 для звіту за 2023 рік 

5 Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських 
культур 

№ 37-сг (місячна) S2703012 зі звіту за червень 
2023 року 

6 Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, 
послуг) сільського господарства 

№ 2-ферм (річна) S2702215 для звіту за 2022 рік 

7 Звіт про перероблення винограду на 
виноматеріали 

№1-виноград (річна) S2703209 для звіту за 2022 рік 

8 Звіт про надходження культур зернових і 
зернобобових та олійних на перероблення та 
зберігання 

№ 1-зерно (місячна) S2700511 зі звіту за січень 2023 
року 

9 Звіт про виробництво продукції тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин 

№ 24-сг (місячна) S2702415 зі звіту за січень 2023 
року 

10 Звіт про виробництво продукції тваринництва, 
кількість сільськогосподарських тварин і 
забезпеченість їх кормами 

№ 24 (річна) S2702316 для звіту за 2022 рік 

12 Звіт про реалізацію продукції сільського 
господарства 

№ 21-заг (річна) S2702516 для звіту за 2022 рік 

13 Звіт про реалізацію продукції сільського 
господарства 

№ 21-заг (місячна) S2701416 зі звіту за січень 2023 
року 

14 Звіт про надходження сільськогосподарських 
тварин на переробні підприємства 

№ 11-заг (квартальна) S2700916 зі звіту за І квартал 
2023 року 

15 Звіт про надходження молока сирого на 
переробні підприємства 

№ 13-заг (квартальна) S2701116 зі звіту за І квартал 
2023 року 

16 Обстеження ділової активності 
сільськогосподарського підприємства 

№ 2К-С (квартальна) S2703605 зі звіту за І квартал 
2023 року 

17 Звіт про заборгованість з оплати праці № 3-борг (місячна) S0220103 зі звіту за січень 
2023 року 

     Державна служба статистики України оприлюднила Перелік форм державних 

статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись 

респондентами в електронному вигляді у 2022-2023 році. Станом на 05.12.2022 р. 

він налічує 70 звітів (59 статистичних та  11 фінансових).  

Перелік форм державної статистики,  

які можуть подаватись в електронному  

вигляді у 2022-2023 році 
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Про зняття обмежень у проведенні  

документальних перевірок 

     24 листопада 2022 року набрав чинності Закон України від 03 листопада 2022 

року № 2719-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке 

перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення 

податкового боргу». Цим законом знято обмеження на проведення податковими 

органами документальних позапланових перевірок платників податків з підстав, 

визначених підпунктами 78.1.5 та 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 Податкового 

кодексу України. 

     Зазначені зміни прийняті для можливості реалізації права платників податків 

на повноцінний, об'єктивний розгляд скарг (заперечень) та дослідження обставин, 

що не були досліджені під час оскаржуваної перевірки, і прийняття об'єктивного 

висновку щодо дотримання платником податків вимог  чинного законодавства 

України за результатами перевірки ДПС документів, обов'язкової звітності 

платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної 

територіальними органами ДПС. 

     Слід відмітити, що мораторій на проведення документальних перевірок із 

зазначених підстав встановлено з 18 березня 2020 року у зв’язку із 

запровадженням Урядом на всій території України карантинних обмежень, 

спричинених коронавірусною хворобою (COVID-19). 

     Додатково інформуємо, що тимчасово, на період до припинення або скасування 

воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з 

урахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України. 

Джерело: www.tax.gov.ua 
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Електронні ключі можна отримати дистанційно 

      У ГУ ДПС у Львівській області інформують, що в умовах дії воєнного стану 

програмно-технічний комплекс кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – Надавач) та 

більшість відокремлених пунктів реєстрації (далі – ВПР) працюють і  надають 

відповідні послуги клієнтам. 

      Крім того, з 23 березня 2022 року, Надавачем запроваджено сервіс 

автоматичного формування нових сертифікатів відкритих ключів користувачів за 

один день до закінчення строку чинності старих сертифікатів, терміном дії на 

один рік. При цьому особистий ключ користувача не змінюється. 

     Нагадаємо, що за допомогою сервісу повторного формування сертифікатів за 

електронним запитом кожен користувач має змогу самостійно, у режимі 24/7, а 

головне – дистанційно, протягом 2 – 3 хвилин отримати новий сертифікат, який 

матиме строк чинності до 2 років. 

     Таким чином платникам не потрібно витрачати свій час та особисто 

відвідувати центр для отримання сертифіката. 

Джерело: www.ukraine-pulse.org 
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Поміркований ріст яблунь сприяє  

регулярному плодоношенню 

     Поміркований ріст сприяє зав’язуванню квіткових бруньок та регулярному 

плодоношенню дерев яблуні. 

     Про це в своїй статті в журналі “Садівництво по-українськи” наголошує 

Казимир Томала, доктор сільськогосподарських наук, професор Кафедри 

садівництва Варшавського університету сільського господарства (Польща). 

«Занадто сильний чи занадто слабкий ріст дерева негативно впливає на розміри та 

якість яблук. Найкращим методом регулювання росту дерев є регулярне 

плодоношення яблуні, – наголошує професор.  

      Надмірний ріст пагонів можна гамувати через підрізання коренів дерева. 

Садівники також можуть застосовувати регулятори росту на основі прогексадіону 

кальцію, який зменшує інтенсивність росту пагонів і пришвидшує процес 

формування квіткових бруньок». 

     Він додає, що зменшення інтенсивності росту пагонів також корисно впливає 

на забарвлювання плодів та сприяє ощаднішому й більш раціональному 

використанню пестицидів, застосованих задля охорони дерев від шкідників і 

хвороб. 

     Ґрунт для вирощування яблуні повинен містити достатню кількість доступних 

рослині поживних речовин, бути нещільним, добре дренованим, поглинати та 

зберігати вологу. Кращими ґрунтами для вирощування яблуні є сірі й темно-сірі 

лісові, чорноземи опідзолені, чорноземи деградовані, чорноземи глибокі. Для 

яблуні дуже шкідливі розміщені близько до поверхні ґрунту водонепроникні 

породи. 

   Важливим показником є щільність ґрунту. Яблуня добре або задовільно росте 

на ґрунтах із щільністю до 1,421,45 г/см³.  

https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
https://superagronom.com/media/news/o-o-w/00/11/11027/cherries-3438599_1920-27209.jpg
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

МУЗИКА П.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” (ГОЛОВА РЕДКОЛЕГІЇ);  СТЕФАНИШИН І.М. – ТОВ “РСП “ШУВАР”  (ЗАСТ. ГОЛОВИ РЕДКОЛЕГІЇ);                                              

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ГОНЧАРЕНКО Л.В. – ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  

(ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР).  
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ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: 

LVIVAGRI@GMAIL.COM 
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Фермери України отримають  

фінансову допомогу від Німеччини 

     Німеччина підтримає роботу агросектору України, надавши до кінця цього 

року 9 млн євро на закупівлю генераторів, а також на допомогу у відновленні 

фермерських господарств, які постраждали від війни. Про це інформує 

пресслужба Мінагрополітики. 

      Німеччина готує також спільний проект на 5 млн євро для розвитку 

вітчизняного садівництва. 

Джерело: www.minagro.gov.ua 


