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З днем працівника сільського господарства

У листопадові дні по завершенні основних хліборобських справ, у
дні, коли земля готується до зимового перепочинку, тримаючи у своєму
лоні живі паростки озимини, щоб знову розродитися щедрим урожаєм,
трударі полів і ферм підводять підсумки хліборобського року. У
вічності людського буття, яке нерозривно поєднує Людину, Святу землю і Всесвітній космос, філософія проста – сіяти, вирощувати, збирати,
жити… І знову сіяти, щоб збирати і жити. І жити, щоб знову сіяти, і так
безконечно. Бо усе у цьому світі залежить від того, чи щоденно на столі
лежатиме неперевершене земне і небесне диво – хліб насущний.
Приємно, що пряму причетність до щорічних святкувань
професійного свята працівників сільського господарства має не
тільки виробнича, але й інтелектуальна сфера, до якої належить колектив Львівського національного аграрного університету. Адже
саме тут готують тих, хто маючи глибокі знання з обраної професії,
продовжує славні хліборобські традиції українців. Аграрній сфері
завжди будуть потрібні висококваліфіковані агрономи, які працюють
за найсучаснішими технологіями; інженери-механіки, що вміють ефективно використовувати найсучаснішу техніку; і енергетики – адже усе
нинішнє сільськогосподарське виробництво базується на використанні
різних видів енергії; і землевпорядники – законодавці і менеджери
ефективного та раціонального використання нашого найсвятішого
скарбу – землі; інженери-будівельники із професійним знанням
сільськогосподарського та цивільного будівництва; архітектори, дизайнери – щоб наші села та оселі зробити ошатними; економісти, бухгалтери, фінансисти, менеджери – щоб ефективним був весь агропромисловий комплекс, і, звісно, інженери-екологи –
охоронці довкілля. Нині не знайдеться жодного куточка на території західного регіону України, жодного господарства чи то державної, чи приватної форм власності, де б не працювали випускники аграрного університету з
Дублян. Наші випускники несуть не тільки глибокі професійні знання, національну культуру, патріотизм, християнську мораль, інтелігентність, бо саме ці риси сповідуються і культивуються в університеті європейського
зразка, яким є нині Львівський НАУ.
Дорогі працівники сільського господарства, викладачі, науковці, студенти. Дорогі хлібороби – зі святом Вас!
Ректор ЛНАУ,
академік НААНУ
В. В. Снітинський
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Результати України в галузі рослинництва і досягнення ЛНАУ

Університет як навчальна установа не відірваний від виробничого життя, від
аграрної сфери, сільськогосподарського виробництва. Бо крім дидактичної роботи,
тут результативно займаються науковими дослідженнями. На полях численних господарств державної і приватної форм власності з успіхом вирощуються сорти картоплі
селекції нашого університету Західна, Воля, Ліщина, Дужа, Дублянська ювілейна, Слава,
кормові буряки Галицькі, сорти суниці Божена, Зоня, Мачуженка, озимий часник Спас і
Лідер. Колекційний генофонд екологічних форм часнику ЛНАУ згідно розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27.12.06 р. №665-Р включений до Державного реєстру
наукових об’єктів, що становлять національне надбання. Нині генофонд цієї культури,
що зосереджений у Дублянах, нараховує близько 380 екологічних форм. Не випадково
ЛНАУ у 2012 році став місцем проведення І-го, а у 2013 році – чергового ІІ-го Міжнародного симпозіуму з часниківництва. В лабораторіях вчених університету підготовлено
низку нових сортів різних культур, які відзначаються високою продуктивністю, якістю
врожаю, стійкістю до стресових факторів і хвороб, що дає можливість отримувати екологічно чисту продукцію. Нині у Державному сортовипробуванні знаходиться новий сорт салату листкового посівного Дублянський. Підготовлені до передачі у
Держсортсітку новий сорт картоплі Спокуса, дві перспективні форми озимого часнику,
нові сорти голозерного ячменю, голозерного вівса, люпину білого, які, ми переконані,
вже у найближчому майбутньому гідно поповнять українські сортові ресурси.
Теоретична підготовка фахівців у Львівському НАУ нерозривно пов’язана із набуттям ними практичного досвіду. Цьому у значній мірі сприяє наявність в університеті
Навчально-науково-дослідного центру. Нині колишній реформований учгосп «Дублянський» переріс у господарство з потужною матеріально-технічною базою, родючими землями і продуктивними фермами. Нині 40-50, а почасти і 60-70-центнерними врожаями зернових культур нікого не здивуєш. Але саме теоретичні основи і практичні результати формувалися у ННДЦ нашого університету. Наш навчальний заклад і надалі залишається місцем проведення нарад з керівниками і
спеціалістами різних галузей сільського господарства з питань запровадження сучасних технологій у рослинництві, виробництва оригінального та елітного насіння, ефективного використання сучасної сільськогосподарської техніки, організаційних
та правових аспектів раціонального використання земельних ресурсів, сільськогосподарської кооперації, створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору на внутрішньому і зовнішньому ринках, комплексного розв’язання
соціальних проблем села та розвитку сільських територій, збереження селянства як носія української ідентичності, культури
і духовності.
Петро ЗАВІРЮХА, декан факультету агротехнологій і екології

Львівський національний аграрний університет на шляху розвитку відновлюваної енергетики
В умовах зростання вартості викопних енергоносіїв та зменшення їх запасів, загострення екологічної кризи, внаслідок теплового забруднення планети особливої актуальності набуває використання відновлюваних джерел енергії, зокрема, сонця, води,
геотермальної енергії тощо.
Зокрема, перспективним є використання сонячних теплових
колекторів та теплових помп для систем опалення і кондиціювання
приміщень та гарячого водопостачання, фотоелектричних та
вітроелектричних установок для влаштування автономних систем
електропостачання віддалених об’єктів АПК.
Особливо важливим є енергозабезпечення сільських поселень, сільськогосподарських підприємств АПК, які потерпають від
неякісного та нестабільного централізованого енергопостачання.
Впродовж останніх 10 років наукові колективи кафедр енергетики, електротехнічних систем та тракторів і автомобілів у складі
професорів В.М. Боярчука, В.М. Сиротюка, доцентів С.Й. Ковалишина, В.Ю. Воробкевича, В.П. Гальчака і С.В. Сиротюка проводять дослідження щодо використання відновлюваних джерел
енергії у сільському господарстві.
У Львівському НАУ було створено лабораторію відновлюваної енергетики, яка є структурним підрозділом кафедри енергетики, призначеним для проведення навчального процесу студентів старших курсів та науково-дослідної роботи аспірантів
і співробітників університету. Приміщення та обладнання лабораторії використовується як полігон для відпрацювання
новітніх технологій з галузі відновлюваної енергетики та енергозбереження.
В лабораторії відновлювальної енергетики проводиться дослідження гібридних систем з використанням відновлюваних
джерел енергії, таких як: вітрова, сонячна, теплова та фотоелектрична, теплота ґрунту із застосуванням теплопомпової установки, енергія біомаси та ін.
Серед наукових партнерів можна виділити Варшавський університет наук про життя (SGGW, Польща), спільно з яким
ми проводимо міжнародні дослідження в галузі моніторингу енергетичних ресурсів, енергетичних потреб агарного виробництва та розробки систем керування енергетичними потоками, а також Люблінське відділення Польської академії наук та
університет Жешовська політехніка (Польща), з якими досліджуємо можливість використання енергії біомаси для потреб
енергетики та розробки новітніх технологій виробництва біодизеля.
Степан КОВАЛИШИН, декан факультету механіки та енергетики
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Розвиток кооперації у трансформаційних процесах аграрного сектору економіки України.

Забезпечення умов стійкого економічного зростання в економіці України
передбачає прискорення якісних перетворень у соціально-економічних відносинах.
Важливим напрямом розвитку системи нових економічних відносин є кооперація –
унікальне соціально-економічне явище. Істотний вклад у розбудову кооперативного
сектора України покликане внести створення Національного кооперативного альянсу, до якого увійшли Асоціація кредитних спілок, Спілка сільськогосподарських
кооперативів.
Як виробничі сільськогосподарські кооперативи, так і переробні, обслуговуючі,
торгівельні кооперативи, а також споживча кооперація працюють на спільну мету:
забезпечення стійкого економічного зростання в аграрній сфері як основи добробуту селян. Розвиток кооперативних форм господарювання потребує цілеспрямованої
державної підтримки як кооперативного руху в цілому, так і створення відповідних
організаційних умов щодо розвитку конкретних форм кооперації та кооперативних
союзів.
У сучасних економічних умовах, враховуючи досвід країн із розвиненою ринковою
економікою, процес створення сучасної системи сільськогосподарської кооперації
у Львівській області доцільно вибудовувати за принципом багатоступінчастості.
Базовими організаціями будуть місцеві сільськогосподарські кооперативи, які можуть об’єднуватись у районні кооперативи. У кожному регіоні можуть створюватись регіональні кооперативи, які, своєю чергою, входять у кооперативні організації
національного рівня.
Одним із важливих стимулюючих чинників розвитку кооперації в Україні та Львівської області є створення належних
правових умов організації і функціонування кооперативів. Українське законодавство потребує вдосконалення. Зокрема, слід
визначити умови членства фізичних та юридичних осіб у кооператив,; дати тлумачення про суб’єкти власності на землю і
майно та визначити природу власності на об’єкти, передбачити механізм створення сільськогосподарського виробничого
кооперативу на основі взаємозв’язків між різними суб’єктами кооперації, чітко визначити частку доходу, яка буде використана на розвиток кооперативу, надати більші права асоційованим членам кооперативу.
Трансформації аграрної сфери передбачають створення спільних підприємств із зарубіжними компаніями у Львівській
області, що сприятиме виходу регіональних товаровиробників на світовий продовольчий ринок.
Розв’язання всіх цих завдань забезпечить сталий розвиток кооперативного руху в Україні у процесі трансформації її
економіки.
Ярослав ЯНИШИН, декан економічного факультету

Сучасні тенденції в сільськогосподарському будівництві та архітектурі

Головна мета, яка стоїть перед будівельниками, архітекторами та
дизайнерами сільськогосподарського профілю – вдосконалення структури сільських поселень, архітектурно-планувальної та просторової
організації села для задоволення матеріальних, соціальних і духовних
потреб його мешканців. Тому найважливішими напрямами наукової
роботи є розробка ресурсоощадних конструктивно-технологічних
та архітектурних вирішень у сільському соціальному та виробничому будівництві, створення енергоефективних будівельних виробів,
матеріалів і конструкцій, які забезпечують підвищення теплозахисних
властивостей об’єктів житлово-цивільного і сільськогосподарського
будівництва, дослідження і впровадження у виробництво збірних
залізобетонних конструкцій масового виготовлення зі зменшеною
витратою арматурної сталі і бетону, виконання проектів будівель і
споруд сільськогосподарського, соціально-культурного, громадського, культового та житлового призначення.
Враховуючи найсучасніші тенденції щодо розробки та застосування екологічно чистих технологій у будівництві, факультет активно працює над дослідженням виробів і конструкцій з використанням відходів сільськогосподарського виробництва. Прикладом цього є дві наукові роботи студентів-будівельників
«Стіни з соломи, зміцнені торкретом» Н.Костирки (науковий керівник – доц. А.Мазурак) та «Використання гнучкого
біологічного армування у пінобетонних балкових системах В.Пиля (науковий керівник – доц. Ю.Є. Фамуляк), які отримали
найвищі нагороди на щорічному конкурсі стипендіальної програми «Завтра. UA» фонду Віктора Пінчука.
Знання і вміння, здобуті на факультеті будівництва та архітектури, студенти активно використовують, розробляючи проекти для сільських поселень, наприклад, проекти храмів у с.м.т. Люблінець Ковельського р-ну Волинської обл. та у с. Залижня
Сокальського р-ну Львівської обл., проект реконструкції пам’ятника воїнам, які загинули під час Другої світової війни у
с. Грибовичі, у с. Зашків розробляється план селянської садиби з господарськими спорудами, для с. Медвежа Дрогобицького
р-ну Львівської обл. розробили проекти пристосування садиб для зеленого туризму тощо.
Високий рівень теоретичної і практичної підготовки наших студентів сприятиме реалізації багатьох інших цікавих і корисних проектів, які робитимуть українське село сучасним та привабливим.
Андрій МАЗУРАК, декан факультету будівництва та архітектури
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Земельні ресурси України та Львівщини
В Україні сільськогосподарські угіддя становлять 70 % площі усіх земель, серед них орні землі —
в середньому 55 % , а в окремих областях — понад
80 %. Більше половини всіх сільськогосподарських
угідь і 60 % орних земель складають чорноземні
ґрунти.
Україна відзначається надвисоким рівнем
сільськогосподарської освоєності. В зоні мішаних
лісів сільськогосподарська освоєнність менша, ніж
у лісостеповій та степовій зонах. Але в цій зоні
знаходиться 25,5 % сіножатей і пасовищ, 40 % лісів
України. Розораність земель у лісостеповій зоні —
майже 70 %. Найвищою є сільськогосподарська
освоєність степової зони — понад 80 %, але тут є свої
особливості, адже без проведення зрошувальної
меліорації важко, а подекуди неможливо вести продуктивне сільськогосподарське виробництво. В
Українських Карпатах великі площі — під лісами,
луками; ділянки з орними землями поширені в передгір’ях, міжгірських улоговинах і долинах річок. У
Кримських горах висока лісистість, тому орних земель небагато.
Протягом минулого року площа сільськогосподарських земель зменшилася на 20,9 тис. га, причому площа ріллі стала більшою на 19,9 тис. га, а от площі перелогів і пасовищ зазнали значних змін і
зменшилися відповідно на 23,7 тис. і 14,9 тис. гектарів. Площа забудованих земель, навпаки – зросла на
на 12,0 тис.га., левова частка з них – під житловою забудовою, за рік площа таких земель збільшилася
на 6,2 тис. га. Лісів та лісовкритих площ стало більше на 10,1 тис. гектарів.
Чільне місце в структурі земельного фонду України займає Львівщина, яка розташована у чотирьох географічних зонах, а саме у зоні Малого Полісся, лісостеповій зоні, передгірській зоні Карпат та
гірській зоні Карпат. Це географічне положення відповідно впливає і на структуру земельного фонду
в цілому і сільськогосподарських земель зокрема.
Земельний фонд Львівської області станом на 01.11.2013 року складає 2183,1 тис. га, з яких 1265
тис. га (58 %) зайнято сільськогосподарськими угіддями. Третину території області (31,8 %) займають
ліси та лісовкриті площі.
Серед сільськогосподарських угідь рілля займає 62,9 %, сіножаті та пасовища – 35,2 %. На одного
жителя області припадає 0,5 га сільськогосподарських угідь, з них 0,31 га ріллі, що на 50 % менше ніж
в середньому по Україні.
Позитивні тенденції спостерігаються у зміні структури сільсько-господарських угідь, триває процес виведення з обробітку малопродуктивної ріллі шляхом її залуження та заліснення. За останніх
20 років площа ріллі зменшилась на 74,3 тис. га, водночас площа перелогів збільшилась на 0,7 тис. га,
сіножатей і пасовищ – на 57,2 тис. га.
У державній власності перебуває 351,3 тис. га сільськогосподарських земель, у приватній – 606,5
тис. га.
Щодо використання земель землекористувачами та власниками землі (рис. 6), то у межах
Львівської області 874,3 тис. га (40 %) земель перебувають у власності та користуванні громадян. У
користуванні сільськогосподарських підприємств знаходиться 191,5 тис. га (8,8 %) земель. Землі, які
не надані у власність та користування складають 339,6 тис. га (15,6 %), з них 213,0 тис. га (62,7 %) –
сільськогосподарські угіддя.
Землі природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення складають 1,4 %
всіх земель, водогосподарські підприємства займають 0,4 % території, лісогосподарські – 27,7 %.
В області нараховується 513,2 тис. га (23,5 %) осушених земель, з них 390,1 тис. га – відкритим дренажем, 31,2 тис. га – з двобічним регулюванням водного режиму.
З усіх осушених земель 490,8 тис. га (37,9 %) – це сільськогосподарські угіддя, у тому числі рілля –
319,6 тис. га (40,1 % від загальної площі ріллі), багаторічні насадження – 0,5 тис. га (2,2 % від загальної
площі багаторічних насаджень), сіножаті – 81,8 тис. га (43,6 % від загальної площі сіножатей), пасовища – 88,1 тис. га (34,2 % від загальної площі пасовищ). Лісами та іншими лісо вкритими площами
зайнято 15,0 тис. га (2,2 % від їх загальної площі) осушених земель.
Зцього можна зробити висновок, що земельний фонд як Львівщини, так і України в цілому
сприяє розвитку багатоукладних форм господарювання у галузі сільського господарства. На сьогодні
особливої актуальності набирають процеси відновлення дії меліоративних систем (зрошуваної та
осушуваної меліорації земель), що дозволяє суттєво підвищити використання продуктивних земель
України і Львівщини зокрема Поряд з тим все ще залишаються актуальними питання оптимізації
природного середовища з точки зору антропогенного навантаження та створення екологічно сталого
землекористування.
Михайло СТУПЕНЬ, декан землевпорядного факультету

