
10.00 ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ

12 ЛИСТОПАДА ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

12 ЛИСТОПАДА МАЛИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

12 ЛИСТОПАДА ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

11:00 – 12: 0

Перспективи розвитку агропродовольчого ринку України

Торгівельна політика України

Малі та середні господарства в структурі агропродовольчого ринку України

Міжнародний досвід розбудови ринку сільськогосподарської продукції: можливості
для України

Про принципи сталого розвитку ринку сільськогосподарськоїпродукції в Республіці Польща

Про роботу групи з питань аграрної торгівлі та співпрацю з економічними партнерами
проекту (у т.ч. аграрними палатами, асоціаціями фермерів тощо)

Про ефективне управління відносинами – надання консультацій та технічний супровід
фермерів і стейкхолдерів аграрними палатами Франції

12:30 – 1 : 0
Аграрні розписки нові можливості в розвитку агровиробництва

13:30 – 16:30 Роль Аграрних палат в поширенні позитивного досвіду земельної реформи. Європейський
досвід формування ринку землі

14:00 – 17:00

Вірусні захворювання бджіл: діагностика та профілактика

3

3 0
–

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ: ВІЗІЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СПІВПРАЦІ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

ПЕРША ПАНЕЛЬ

ДРУГА ПАНЕЛЬ

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ: ЗБЕРЕЖЕННЯ БДЖІЛ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ

.

Модератор 1: – директорка Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА

Модератор 2: – радник директора Ринку сільськогосподарської продукції ТЗОВ «Шувар»

Спікер: – заступник директора Інституту аграрної економіки України, д.е.н.член-кореспондент НААН

Спікер: – ст. науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування, д.е.н. член-кор НААН

Спікери: – керівник проекту розвитку аграрних ринків програми USAID

– радник керівника Асоціації дорадчих служб України.

Спікери від польської делегації:
– заступник генерального Консула Республіки Польща у місті Львові

– президент Любельської ізби рольнічої (Люблін)

– заступник директора Крайового Осередку Співпраці Рольніцтва з Варшави

– власник компанії AgroTargi wschod (Республіка Польща)

Спікери від німецької делегації:

– міжнародний експерт –радник з питань аграрної політики проекту АТУ Агро торгівля України

Спікери від французької делегації:
– радник з питань сільського господарства, Посольство Франції в Україні

– Президент Аграрної палати Іль-де Франц

Спікер: координатор Західного регіону Міжнародної фінансової корпорації в рамках проекту «Аграрні розписки в Україні»

Модератор: – голова Асамблеї Аграрних палат України

Спікери: – Заступник Міністра, міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

– директор, представник сільського господарства та навколишнього середовища Люблінського воєводства,
Республіка Польща

– член групи стратегічних радників із підтримки реформ в Україні Кабінету Міністрів України

президент Львівської Аграрної палати

заступник начальника управління від Головного територіального управління юстиції у Львівській області

– Представник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в західних областях

– голова Запорізької сільськогосподарської палати

– голова Київської обласної Аграрної палати

– голова Вінницької Аграрної палати

– голова Аграрної палати Миколаївщини

голова Одеської обласної Аграрної палати

Організатори: Всеукраїнське Братство Бджолярів України Інститут біології тварин НААН України

За підтримки: Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА

Спікер: професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри вірусології НЦ «Інститут біології та медицини», Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

.
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Юлія Шопська

Іван Стефанишин

Микола Пугачов

Тамара Осташко

Микола Гриценко

Роман Корінець

Катажина Солек

Густав Єдреєк

Малгожата Госнівська-Кола

Станіслав Сава

Річард Муді

Людмила Степура

Крістоф Хіларе

Ігор Дудка

Ігор Вуйцик

Інна Мєтєлєва

Барбара Врубель

Олександр Шкурла

Павло Музика

Куманська-Нор Оксана

Семчишин Світлана

Владислав Сергієнко

Оксана Устименко

Ігор Кірашенко

Дмитро Скачков

Магдик Галина

Будзанівська Ірена

Підписання угоди про співпрацю щодо підвищення правової свідомості та інформування
громадян з питань доступу до фінансування агровиробників через розвиток інноваційної
платформи AgriAnalytica та регіональної мережі Спілки, використання інноваційних
інструментів планування, обліку та аналізу господарської діяльності між Львівською Аграрною
палатою та ГО «Національним Центром розвитку агрофінансування»

І МІЖНАРОДНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ВИСТАВКИVІ МІЖНАРОДНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ВИСТАВКИV

ДІЛОВА ПРОГРАМАДІЛОВА ПРОГРАМА



Біорізноманіття вірусів медоносної бджоли на території України

Перспективи створення інноваційних засобів для підвищенн життєздатності медоносних
бджіл

Інновації у промисловому бджільництві ( в розведенні, отриманні продукції бджільництва,
підгодівлі, лікуванні бджіл)

Особливості патогенезу бджіл при мішечкуватому розплоді

Індустріальні технології виробництва бджолиного маточного молочка – одна з основних умов
сталого розвитку світового бджільництва

Захист бджіл від отруєння пестицидами – справа бджолярів, фермерів і держави. Бджола –
як біоіндикатор екосистеми. Необхідність оновлення законодавчої бази бджільницької галузі

Здорова бджола та безпечна продукція від бджіл (презентація продукції від бджіл)

10:30 – 12:35
10:30 – 10:35 Відкриття круглого столу

10:35 – 11:00 Вступне слово

11:00 – 12:00 Діяльність дорадчих служб та що потрібно змінювати

12:00 – 12:15 Дорадництво в умовах децентралізації

12:15 – 12:30 Наскільки потрібне дорадництво фермеру та хто за це має платити

12:30 – 12:40 Підведення підсумків круглого столу

13:00 – 14:00 Конференція:

10:30 – 13:30 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
10:40 – 11:00 Сучасна інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку

11:00 – 11:20 Специфіка зберігання картоплі та підготовка до садіння

11:20 – 11:40 Особливості вирощування овочевих культур у літньо-осінній період.

12:00 – 12.20 Отримання рослинних олій методом холодного пресування на устаткуванні малої потужності

12:20 – 12:40 Використання відновлюваних джерел енергії у сільськогосподарських підприємствах

12:40 – 13:00 Архітектура села в умовах адміністративно-територіальної реформи

13:00 – 13:20 Організація діяльності фермерського господарства: методологічні та практичні рекомендації

13:20 – 13:30 Підведення підсумків конференції

Спікер: аспірант ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університе т імені Тараса Шевченка

Спікер: доктор ветеринарних наук, Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України

Спікер: директор компанії «Товариство «Жень», експерт з питань інновацій у промисловому бджільництві, комплексного
управління якістю

Спікер: – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва продукції дрібних тварин, Львівський
Національний Університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Спікери: – професор, доктор сільськогосподарських наук, Сумський Національний Аграрний Університет;

– інженер

Спікери: – Голова Правління Громадської організації «Всеукраїнське Братство Бджолярів України», експерт – дорадник із
стратегічного планування, європейської інтеграції та сталого розвитку

– доктор сільськогосподарськиї наук, завідувач Лабораторії інструментальних методів контролю Державного
науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок

Спікер: – бджоляр, Бродівський район, с. Батьків

Модератор: – керівник сільськогосподарського дорадчого центру «Фермерська країна» (перша заходу)

– перший заступник голови Львівської облдержадміністрації

– заступник голови Львівської обласної ради

– координатор програм розвитку Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) в Україні

– директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

Модератор: – заступник голови комітету підприємців АПК Торгово-промислової палати України друга частина заходу)

– голова Національної асоціації дорадчих служб України Представники дорадчих служб України:

– керівник сільськогосподарського дорадчого центру «Фермерська країна»

– доктор соціальної економіки, Української кооперативної федерації

– голова управи Львівської аграрної палати

– керівник Львівського центру розвитку місцевого самоврядування

– голова Заболотцівської ОТГ

– голова СОК «ГорбоГори»

– керівник ФГ «Євросад»

– заступник голови комітету підприємців АПК Торгово-промислової палати України

Організатор: компанія Ісіда-2012

Доповідач: д.с.-г.н., професор

Доповідач: к.с.-г.н., професор

Доповідач: к.с-г.н., доцент

Доповідачі: к.т.н., доцент ,

к.т.н., в.о. доц.

Доповідач: к.т.н., доцент

Доповідач: канд. філолог наук, доцент

Доповідач: д.е.н, доцент

Шибанов Станіслав

Ковальчук Ірина

Харковенко Анатолій

Ковальський Юрій

Остапенко Володимир

Петров Дмитро

Васильківська Тетяна

Янович Дмитро

Дитюк Мар'ян

Дигдало Павло

Лозинський Василь

Гудима Юрій

Малков Михаїл

Шопська Юлія

Корінець Роман

Паньків Іван

Дигдало Павло

Свереда Зіновій

Вуйцик Ігор

Гречин Галина

Дискант Марія

Мільчевич Антон

Кубара Михайло

Корінець Роман

Лихочвор Володимир Володимирович

Завірюха Петро Данилович

Дидів Ігор Володимирович

Шевчук Віктор Володимирович

Сукач Олег Михайлович

Сиротюк Сергій Валерійович

Кюнцлі Романа Василівна

Гнатишин Людмила Богданівна

–

–

–

(
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КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: ДОРАДЧІ СЛУЖБИ – ХТО ЗАМОВНИК ПОСЛУГ?

НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ВІД КОМПАНІЇ «ІСІДА-2012»

ДЕНЬ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

14:20 – 14:40 Кредіт Агріколь – весь банк саме для Вас

13 ЛИСТОПАДА МАЛИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

14 ЛИСТОПАДА ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
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