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22 ЛИСТОПАДА ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

22 ЛИСТОПАДА МАЛИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

«20 РОКІВ РАЗОМ З ЛЬВІВСЬКОЮ АГРАРНОЮ ПАЛАТОЮ.
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СПІВПРАЦІ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ»

Міжнародна конференція
в рамках Міжнародної агропромислової виставки «EuroAGRO»III

10.30 – 10.50 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА РАНКОВА КАВА

10.50 – 11.00 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

11.00 – 11.20 Інституційні зміни в Міністерстві аграрної політики та продовольства України:
покращення спроможності з формування та реалізації аграрної політики на всіх рівнях

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 12.50 Сталий розвиток агробізнесу: інструменти, фінансування та управління ризиками

12.50 – 13. 0 В рамках конференції заплановано:

Підписання меморандуму між Головним територіальним управлінням юстиції у
Львівській області та Львівською Аграрною палатою про співпрацю щодо підвищення
рівня знань та вдосконалення практичних навичок у правовому супроводі оформлення
права власності на землю та майно їх державної реєстрації

Підписання меморандуму між Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини по
Західному регіоні та Львівською Аграрною палатою про співпрацю за для забезпечення
підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок власників земельних
часток (паїв) з метою запобігання порушенням їх прав та/або сприяння їх поновленню

13.00 – 14.00

14.00 – 17.00 Асамблея Аграрних палат України – як інструмент розвитку соціальної інфраструктури
села

Обговорення та прийняття статуту Асамблеї Аграрних палат України

14.00 – 16.00 Cемінар на тему: «Нові тренди в овочівництві. Новинки асортименту овочевих культур
від компанії «Ісіда-2012»

«
»
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–
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Модератор 1:

Спікери:

Спікери від польської делегації:

Спікери від німецької делегації:

Спікери від французької делегації:

Спікер:

Модератор 2:

Спікер від Міністерства аграрної політики та продовольства України:

Спікер від Львівської Аграрної палати :

Спікер від Запорізької сільськогосподарської палати:

Спікер від Вінницької Аграрної палати:

Спікер від Дніпровської сільськогосподарської палати:

Спікер від Тернопільської Аграрної палати:

Організатор:

Роман Корінець

Крикуненко Катерина
Митченок Олександр

РафалВольскі ГуставЄдреєк
ПєтерКуранц

Вільгельм Ціммерлінг
Марія Ярошко

панКрістофХіларе

ХеленФейрлемб

ІгорВуйцик

Олександр Шкурла

ПавлоМузика

ВладиславСергієнко

ІгорКірашенко

ІванРязанцев

ДесятнюкВолодимир

– експерт офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства
України

– експерт з інституційної реформи, Проект ЕС ««Підтримка впровадження
сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» та – експерт офісу підтримки
реформ Міністерства аграрної політики, учений секретар НДІ «Украгропромпродуктивність»

генеральний Консул Республіки Польща у місті Львові та пан –
віце-президент Любельської Ізьби Рольничої і пан – директор Любельської Ізьби Рольнічої в Замосці

пан з Сільськогосподарської палати Райнланд-Пфальц, директор
департаменту сільського господарства виробництва та ринку продукції та пані , заступник
керівника проекту Німецько-Український агрополітичний діалог

– Президент Сільськогосподарської палати Іль-де Франц

– керівник проекту «Аграрні розписки в Україні»

голова управи Львівської аграрної палати

представник Міністерства
аграрної політики та продовольства України та член групи стратегічних радників
із підтримки реформ в Україні Кабінету Міністрів України

– президент палати

– голова палати

– голова палати

– голова палати

– голова палати

компанія «ІСІДА-2012»

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗБУДОВИ АГРАРНИХ ПАЛАТ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

«Про принципи сталого розвитку фермерства. Завдання і компетенція аграрних палат
вРеспубліці Польща»

«Про роль сільськогосподарської палати в самоуправлінні сільського господарства,
делегованих повноважень стосовно розвитку сільських територій, кредитування,
навчання таспівпраці з навчальними закладами, дорадництватощо»

«Про ефективне управління відносинами – надання консультацій та технічний супровід
фермерів і стейкхолдерівсільськогосподарськимипалатамиФранції»

ОБІДНЯ КАВО-ПАУЗА
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ДЕНЬ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

10.00 Відвідування заводу з переробки меду та продуктів бджільництва ТзОВ «РЕНОМА»
с. Сопошин, Жовківського району

12.00 Відвідування Фермерського господарства «Лелик» с. Куликів, Жовківського району
Львівської області

14 00 Відкриття Сімейної ферми Онижкевич Світлани та Руслана с. Хитрейки, Жовківського
району Львівської області

1 . 0 – 14.00 Конференція «Вчені Львівського національного аграрного університету – виробництву»

10.30 – 10.40 Вітальне слово. Участь Львівського національного аграрного університету у
забезпеченні інноваційного розвитку аграрного сектора економіки

1 . 0 – 11. Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці. Догляд за посівами

11.00 – 11.20 Картоплярство у малих формах господарювання: від виробництва до якості

11. – 11. 0 Малопоширені овочеві культури в сучасному агробізнесі

11. 0 – 1 . Ягідництво: обґрунтований підбір культур сортів як запорука успіху

1 . – 12. 0 Комплекс енергоощадного обладнання для отримання рослинних олій з високою
біологічною цінністю

12. 0 – 12. Післязбиральна очистка посівного матеріалу дрібнонасіннєвих
сільськогосподарських культур

12. – 1 . 0 Використання біоенергетичних систем у сільськогосподарських підприємствах

1 . 0 – 13. 0 Відродження хутірської системи розселення як основний елемент врівноваженого
розвитку українського села

13. 0 – 13. 0 Сорти часнику озимого Львівського НАУ та технології його вирощування

13. 0 – 14.00 Бізнес-плани для суб'єктів аграрного бізнесу

12.00 – 14.00 Круглий стіл «Погляд в майбутнє. Роль гуртових ринків Східної Європи в системі
міжнародної торгівлі овочами та фруктами»

ТОВ «РЕНОМА» створене в 2016 р. з метою експорту українського меду, та має статус офіційного
експортера. Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
в 2017 році підприємству виданий експлуатаційний дозвіл для переробки та реалізації меду бджолиного та
продуктів бджільництва до країн Євросоюзу, США, Канади, ОАЕ та інших країн світу. Український мед має
особливі смакові якості і лікувальні властивості. Це зробило країну лідером з виробництва та експорту меду в
Європі. Сьогодні РЕНОМА експортує мед до Польщі та Італії. Виробничі потужності для приймання,
зберігання, сортування, переробки, фасування та експорту меду спроектовані і побудовані з врахуванням
всіх вимог технологічного процесу і відповідають як українським так європейським стандартам.

Агропідприємство «Лелик» господарює з 1991-го року. ФГ зовсім невелике, в розпорядженні 339 га земельних
угідь та 200 голів ВРХ чорно-рябої молочної породи, з них 100 дійних корів, має статус племрепродуктора. На
своїх майже 340 гектарах, насіннєве господарство вирощує пшеницю, жито, овес та кукурудзу. За день
господарство виробляє 1,5 т молока. В основному молоко реалізує на Жовківський молочний завод.

Сучасне молочне господарство – сімейна справа Ожинкевичів. Чоловік разом із дружиною утримують 24
корови. Господарство є учасником Проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні», що фінансується
підтримується урядом Канади

, сайт: www.renoma.com.ua

, е- : fglelyk@gmail.com

д.с. г.н., професор

к.с.-г.н., професор

к.с -г.н., доцент

к.с.-г.н., доцент

к.т.н., доцент та к.т.н., в.о. доц.

к.т.н., професор

к.т.н., доцент

канд. архітектури, доцент

к.с.-г.н., доцент

к.е.н , доцент

ОРСП «Шувар», проект «Агроторгівля України» ( ) За підтримки Департаменту розвитку
агропромислового комплексу Львівської ОДА

Керівник:

Керівник ФГ:

Доповідач:

Доповідач:

Доповідач:

Доповідач:

Доповідачі:

Доповідач:

Доповідач:

Доповідач:

Доповідач:

Доповідач:

Організатор:

КлепачБогданМихайлович

ЛеликПетроЯрославович

Лихочвор Володимир Володимирович

Завірюха Петро Данилович

Дидів Ольга Йосипівна

Рожко Іванна Семенівна

Шевчук Віктор Володимирович Сукач Олег Михайлович

Ковалишин Степан Йосифович

Сиротюк Сергій Валерійович

Гнесь Людмила Богданівна

Борисюк Володимир Сергійович

Брик Галина Володимирівна
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1 .00 – 14. 0 АГРОСЕЛ – рішення пристосовані до ваших потреб4 3
, виконавчий директор компанії «АГРОСЕЛ», (Румунія)Спікер: Селл Левенте
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