
 

У Луцьку відбулося засідання ради всеукраїнської громадської 

організації “Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих 

служб України” 

 
07 грудня 2010 року 

 
07 грудня 2010 року у Луцьку відбулося розширене засідання ради всеукраїнської 

громадської організації “Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України” під головуванням її президента Романа ШМІДТА. Участь у засіданні ради 

Асоціації взяли керівники українських і польських регіональних дорадчих служб, 

представники громадських організацій, наукових установ НААН України, аграрних 

університетів, Міністерства аграрної політики України, засобів масової інформації.  

 

Засідання ради Асоціації проходило в рамках 

міжнародної конференції дорадчих служб країн 

Центральної та 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”. 

Зі звітом про діяльність ВГО “Національна 

асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України” у 2010 році виступив президент Асоціації 

Роман ШМІДТ.  

Рада Асоціації схвалила діяльність Асоціації 

за 2010 рік та затвердила завдання на 2011 рік. 

Рада Асоціації також схвалила звіт виконавчої дирекції про виконання бюджету ВГО 

“Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України” за 2010 рік та 

затвердила бюджет Асоціації на 2011 рік. 

         Про організацію проведення міжнародної конференції „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 відбудеться 08-09 грудня 2010 року у Луцьку, 

проінформувала віце-президент Асоціації, директор Волинської сільськогосподарської 

дорадчої служби Наталя КОЗАК.  

Доповідь про відзначення 10-річниці офіційної 

сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні 

та 7-річниці співпраці з польськими дорадчими 

службами зробила віце-президент Асоціації, 

директор Донецької обласної сільськогосподарської 

дорадчої служби Тетяна БРИВКО.  

З цієї нагоди Міністр аграрної політики 

України Микола ПРИСЯЖНЮК підписав 

відповідний наказ, яким відзначив групу 

дорадників, експертів-дорадників та керівників 

дорадчих служб-членів Асоціації. Нагороди 

вручила директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства 

аграрної політики України Ірина СИНЯВСЬКА.  

Почесні Грамоти Міністерства аграрної політики України отримали: 

Артеменко Лариса Василівна, директор Сільськогосподарської дорадчої служби 

Південного регіону (Херсонська область);  



Астапчик Галина Петрівна, дорадник 

Шахтарської районної сільськогосподарської 

дорадчої служби “Шахтарськагроконсалт” 

(Донецька область); 

Березюк Олександр Григорович, заступник 

директора Сільськогосподарської дорадчої 

служби “Агроаргумент” (Хмельницька область); 

Грузін Тетяна Євгенівна, заступник 

директора Полтавської обласної 

сільськогосподарської дорадчої служби; 

Довбня Василь Іванович, директор Івано-Франківської обласної 

сільськогосподарської дорадчої служби; 

Климчук Микола Степанович, голова Вінницької обласної сільськогосподарської 

дорадчої служби “Агродорада”; 

 

Козак Тетяна Іванівна, дорадник Волинської сільськогосподарської дорадчої служби; 

Кушнір Галина Володимирівна, експерт-дорадник Сторожинецької районної 

сільськогосподарської дорадчої служби (Чернівецька область); 

Лилик Ольга Любомирівна, заступник директора Волинської сільськогосподарської 

дорадчої служби; 

Локоть Олександр Юрійович, голова Чернігівської обласної сільськогосподарської 

дорадчої служби; 

Нагайник Микола Михайлович, директор Кримського державного аграрного 

навчально-консультаційного центру; 

Сахацький Михайло Іванович, голова 

Буковинської асоціації сільськогосподарських 

дорадчих служб; 

Ткачук Лариса Павлівна, дорадник 

Одеської обласної сільськогосподарської 

дорадчої служби; 

Цвігун Анатолій Тимофійович, директор 

Сільськогосподарської дорадчої служби 

“Агроаргумент” (Хмельницька область); 

Череда Григорій Іванович, директор 

Сільськогосподарської дорадчої служби 

Харківської області. 

Подякою Міністра аграрної політики України відзначені: 

Баланюк Андрій Андрійович, дорадник Івано-Франківської обласної 

сільськогосподарської дорадчої служби; 

Василюк Володимир Іванович, дорадник Чернігівської обласної сільськогоспо-

дарської дорадчої служби Ніжинського агротех-нічного інституту Національного 

аграрного університету; 

Долока Світлана Миколаївна, експерт-дорадник Волинської сільськогосподарської 

дорадчої служби; 

Келеберда Ганна Юхимівна, дорадник Кримського державного аграрного навчально-

консультаційного центру; 

 

Крупка Ірина Миколаївна, дорадник Слов’янської районної сільськогосподарської 

дорадчої служби “Слов’янськагроконсалт” (Донецька область); 

Лавренко Сергій Олегович, експерт-дорадник Сільськогосподарської дорадчої 

служби Південного регіону (Херсонська область); 



Стоянов Кирило Павлович, директор Волноваської районної сільськогосподарської 

дорадчої служби “Волновахаагроконсалт” (Донецька область). 

 

Рада Асоціації розглянула і затвердила 

Положення про Конкурс на кращу 

сільськогосподарську продукцію, яке представив 

головний редактор практичного журналу з 

дорадництва “Агросвіт України” Володимир 

ТАРАСЮК, а також схвалила  результати Конкурсу 

на кращу сільськогосподарську продукцію у 2010 

році. 

На пропозицію віце-президента Асоціації, 

завідувача відділом ННЦ “Інститут аграрної 

економіки”, академіка НААН України Михайла 

КРОПИВКА рада Асоціації прийняла рішення про вступ ВГО “Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України” до Громадської ради при Міністерстві 

аграрної політики України. Це рішення ради також підтримали директор Департаменту 

аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України Ірина 

СИНЯВСЬКА та начальник відділу координації дорадництва цього департаменту 

Людмила СТАВНИЧА. 


