
 

У Луцьку відбулася міжнародна конференція дорадчих служб 

Центральної та Східної Європи  
                                                                                                   
09 грудня 2010 року                                                                                                                     

 

Як ми вже повідомляли, у Луцьку 08-09 грудня 2010 року проходила міжнародна 

конференція дорадчих служб Центральної і Східної Європи “Село і сільське господарство 

в світлі політичних і економічних умов в Європі, в тому числі в країнах ЄС, а також в 

Україні, Молдові, Грузії”, яка підвела підсумки співпраці між дорадчими службами 

Польщі та України в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща за 

Програмою польської технічної допомоги на 2010 рік. Організатором конференції був 

Відділ у Старому Полі Поморського центру сільськогосподарського дорадництва спільно 

з Волинською сільськогосподарською дорадчою службою за участю всеукраїнської 

громадської організації “Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України”.  

На конференцію прибули представники 

дорадчих служб Грузії, Молдови, Польщі та 

України, а також Європейського Союзу, 

Міністерства сільського господарства Молдови, 

Міністерства сільського господарства та розвитку 

села Польщі, посадовці Поморського воєводства, 

науковці з Варшави і Ольштина, президент 

Поморської сільськогосподарської палати. Її 

учасниками стали керівники усіх регіональних 

дорадчих служб України, представники 

центральних і місцевих органів влади, органів 

місцевого самоврядування, аграрної науки та 

освіти, фермери, сільські підприємці, журналісти. 

Учасників конференції привітали директор 

Департаменту аграрної освіти, науки і дорадництва 

Міністерства аграрної політики України Ірина 

СИНЯВСЬКА та заступник начальника Головного 

управління агропромислового розвитку Волинської 

обласної державної адміністрації Людмила 

Федорівна ПЕТРИКАНИН, представник 

Міністерства сільського господарства і розвитку села 

Республіки Польща Барбара ОДРОБІНЬСКА, 

директор Департаменту навколишнього середовища, 

сільського господарства і природних ресурсів 

адміністрації маршалка Поморського воєводства 

Казімеж СУМІСЛАВСКІЙ, директор Поморського центру сільськогосподарського 

дорадництва в Гданську Гжегож СВІТАЛА та директор Відділу в Старому Полі 

Поморського центру сільськогосподарського дорадництва Антоній ГАЙДАЧУК, а також 

президент  Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман 

ШМІДТ.  

На ранковому засіданні конференції посадовці 

міністерств сільського господарства України та 

Польщі Ірина СИНЯВСЬКА і Барбара 

ОДРОБІНЬСЬКА поділилися перспективами 

розвитку сільського господарства та сільських 

територій своїх країн, наголосивши на особливій ролі 

дорадництва. Про перспективи розвитку сільського 
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господарства і сільських територій Волині та діяльність волинських дорадників розповіла 

заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Волинської 

облдержадміністрації Людмила ПЕТРИКАНИН. 

З нагоди 10-річниці офіційного започаткування сільськогосподарської дорадчої 

діяльності в Україні та за вагомий особистий внесок в розвиток дорадництва директор 

Департаменту аграрної освіти, науки і дорадництва Міністерства аграрної політики 

України Ірина СИНЯВСЬКА вручила дорадникам, екпертам-дорадникам і керівникам 

дорадчих служб Почесні грамоти Міністерства, Подяки Міністра Миколи 

ПРИСЯЖНЮКА та відзнаки Міністерства “Знак пошани”.  

Відзнаки Міністерства аграрної політики 

України отримали: 

Андрієнко Світлана Михайлівна, директор 

Полтавської обласної сільськогосподарської 

дорадчої служби; 

Антоненко Олексій Іванович, дорадник 

Кримського державного аграрного навчально-

консультаційного центру; 

Брівко Тетяна Василівна, директор Донецької 

обласної сільськогосподарської дорадчої служби, 

віце-президент Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України; 

Гліжинський Віталій Дмитрович, голова Кіровоградської обласної 

сільськогосподарської дорадчої служби; 

Козак Наталія Богданівна, директор Волинської сільськогосподарської дорадчої 

служби, віце-президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб 

України; 

Кропивко Михайло Федорович, завідувач 

відділом ННЦ “Інститут аграрної економіки”, віце-

президент Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України, 

академік НААН України; 

Марков Руслан Валентинович, виконавчий 

директор Луганської аграрної дорадчої служби; 

Осипова Марія Михайлівна, голова Одеської 

обласної сільськогосподарської дорадчої служби 

“Центр розвитку та правової підтримки села”; 

Ставнича Людмила Анатоліївна, начальник 

відділу координації дорадництва Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва 

Міністерства аграрної політики України; 

Шмідт Степанія Василівна, виконавчий директор Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України. 

За особистий внесок в розвиток співпраці 

між польськими і українськими дорадчими 

службами українські дорадники були відзначені 

нагородами Міністерства сільського господарства 

та розвитку села Польщі. Пані Барбара 

ОДРОБІНЬСКА вручила відзнаку “Заслужений 

працівник сільського господарства” Міністерства 

президенту Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України 

Романові ШМІДТУ та директору Волинської 

сільськогосподарської дорадчої служби, віце-президенту Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України Наталі КОЗАК. Цією відзнакою також 
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нагороджений директор Кримського державного аграрного навчально-консультаційного 

центру Микола НАГАЙНИК. Група українських дорадників отримала Подяки та 

спеціальний кубок польського Міністра Марека САВІЦКОГО.  

Після цього відбулася прес-конференція для журналістів. 

Далі представник Європейського Союзу і Програми розвитку Організації Об’єднаних 

Націй, радник Міністра сільського господарства Молдови  Вальдемар СОХАЧЕВСКІЙ 

розповів про напрямки співпраці Європейського Союзу з Україною, Молдовою і Грузією в 

рамках політики добросусідства.  

Професор Інституту економіки сільського 

господарства і харчової промисловості у Варшаві Лєх 

ГОРАЙ, який очолює польський FADN, окреслив 

економічну ситуацію в сільському господарстві 

Європейського Союзу. Про роль органів місцевого 

самоврядування в розвитку сільських територій 

говорив директор Департаменту навколишнього 

середовища, сільського господарства та природних 

ресурсів адміністрації маршалка Поморського 

воєводства Казімеж СУМІСЛАВСКІЙ. 

Після обіду професори Вармінсько-Мазурського 

університету в Ольштині Йозеф ТВОРКОВСКІЙ і Данута ПАЦКА зробили цікаві 

презентації про використання сільськогосподарської продукції на енергетичні цілі та 

шляхи забезпечення якості і безпеки продуктів харчування по дорозі від поля до столу.  А 

президент Поморської сільськогосподарської палати Зенон БІСТРАМ розповів про 

завдання польського сільськогосподарського самоврядування у сфері поліпшення 

конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств і сільського господарства.  

Прекрасну презентацію запропонував приватний 

підприємець зі села Горошине Полтавської області 

Микола ДИКУН. Він поділився власним досвідом 

вирощування ягідних культур, зокрема суниці і 

малини. Микола Олександрович переконаний, що це і 

є один з ефективних шляхів диверсифікації в 

рослиннництві для дрібних товаровиробників, 

насамперед, особистих селянських і фермерських 

господарств. Свою емоційну розповідь він підкріпив 

чудовими брошурами, які видав за власний кошт. 

Вечірнє засідання директор Відділу в Старому 

Полі Поморського центру сільськогосподарського дорадництва Антоній ГАЙДАЧУК 

розпочав з нових викликів, які постали перед польськими дорадчими службами 

Поморського воєводства. Зі свого боку директор Департаменту аграрної освіти, науки та 

дорадництва Міністерства аграрної політики України Ірина СИНЯВСЬКА говорила про 

реформу системи управління агропромисловим 

комплексом та сільськогосподарських дорадчих 

служб. Вона позитивно оцінила розроблений проект 

Концепції формування державної системи 

сільськогосподарського дорадництва в Україні, який 

міністерство направило на погодження центральних 

органів влади. А завідувач відділом ННЦ “Інститут 

аграрної економіки”, віце-президент Національної 

асоціації сільськогосподарських дорадчих служб 

України, академік НААН України Михайло 

КРОПИВКО запропонував проект Національної 

доктрини реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України.  
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Вже пізно ввечері про здобутки, проблеми і перспективи десятирічної офіційної 

сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні в контексті 7-річного досвіду 

співпраці з польськими дорадчими службами розповів президент Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України Роман ШМІДТ. Досвідом діяльності 

дорадчих служб в стимулюванні змін у сільському господарстві та сільській місцевості 

Молдови поділився  виконавчий директор Національного агенства розвитку села Молдови 

Константин ОЖОГ. А директор союзу “Агросервіс” в Тбілісі Константин КУТСАІДЗЕ 

представив організаційні прогнози формування системи дорадчих служб в Грузії.  

Без сумніву всі презентації виявилися дуже цікавими. Незважаючи на пізній час і 

природну втому, перенесену переїздами, учасники конференції зацікавлено дискутували, 

обговорюючи виступи доповідачів. Це було видно неозброєним оком під час їх 

неформального спілкування на вечері.  

Наступний день був присячений результатам 

практичної діяльності волинських дорадників. 

Учасники конференції виїхали в села Луцького і 

Горохівського районів. У Боратинській сільській 

раді Луцького району вони побачили конкретну 

роботу дорадників та сільської громади з розвитку 

соціально-культурної інфраструктури. У селі 

Угринів Горохівського району приватне 

сільськогосподарське  підприємство 

продемонструвало співпрацю з дорадниками по 

підвищенню якості виробництва молока. А в 

Підберезівській сільськії раді досвід співпраці дорадників з селянами щодо відновлення 

роботи сільського дитячого садочка усіх переконав: дійсно дорадництво може вселити 

віру сільській громаді у власні сили і відродити українське село.  

 

 

 

 


