Описовий звіт про діяльність ВГО «Національна Асоціація
сільськогосподарських дорадчих служб України»
за 2014 рік
Січень 2014 року
Створено промоційний фільм «Просування системи дорадництва до
сільськогосподарських виробників»
Участь у засіданні робочої групи Мінаррополітики з опрацювання
пропозицій до проекту Програми розвитку аграрного сектору економіки на
період до 2020 року.
Участь у засіданні робочої групи Комітету підприємців АПК при ТППУ зі
створення базової платформи для обговорення експертами, представниками
провідних вітчизняних та зарубіжних компаній, органів влади, міжнародних
організацій, наукових закладів проблем харчової галузі та пошуку шляхів
їхнього вирішення задля підвищення конкурентоспроможності галузі.
Участь у дослідженні «Оцінка впливу діяльності Програми розвитку та
інтеграції Криму на становище сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів».
Участь у засіданні Секції науково-освітнього забезпечення АПВ та
розвитку сільських територій Науково-експертної ради Мінагрополітики
України.
Доповідь «Сільськогосподарські дорадчі служби – центри розвитку
сільських територій» на конференції «Час для бізнесу. Створення умов для
розвитку підприємництва у сільській місцевості Волинської області України та
Люблінського
воєводства
Польщі
шляхом
диверсифікації
сільськогосподарського виробництва», який реалізується в рамках Програми
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007 – 2013.
Лекція «Інновації та сільськогосподарське дорадництво» в Навчальнонауковому інституті післядипломної освіти НУБіПУ.
Участь у засіданні Ради Аграрного союзу України.
На прохання Мінагрополітики надано експертний висновок щодо проекту
«Технології організації і діяльності координаційно-інформаційно-аналітичного
центру».
Участь у опитуванні Світового банку “Порівняльний аналіз комерційної
діяльності у галузі сільського господарства”.
Лютий 2014 року
Розпочато проект «Зміцнення спроможності НАСДСУ у сфері розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації»
Лекція «Історія, соціально-економічні передумови та особливості
розвитку СОК в Україні» в НУБіПУ .
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Разом із фахівцями МБФ «Добробут громад» проведено 2 робочі наради з
розв’язання проблем оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Підготовлено та видано (за підтримки проекту USAID АгроІнвест)
«Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію» та суміжних правових актів».
Березень 2014 року
Доповідь "Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: шлях до
сталого розвитку фермерства в Україні" на розширеному засіданні АФЗУ
Жашківського району.
Доповідь «Підтримка виробництва та експорту сільськогосподарської
продукції (на прикладі Республіки Польща)» на IV Міжнародний АгроІнвест
Форум ZIIF у Запоріжжі.
Участь у засіданні Громадської ради при Мінагрополітики.
Доповідь «Можливості реалізації набутих знань в практичній діяльності
дорадництва» на конференції «Інноваційні напрями професійної підготовки
дорадників України».
•
Участь у науково-практичному семінарі: «Проблеми матеріальнотехнічного та фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств
України».
•
Квітень 2014 року
Проведено дослідження «Проблеми інформаційного забезпечення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».
Учать у засіданні Національного прес-клубу з аграрних та земельних
питань «Потреба та можливості пошуку нових ринків збуту української
сільськогосподарської продукції».
Учать у роботі круглого столу «Галузеві Правила професійної етики як
спосіб підвищення ефективності функціонування ринків».
Президента НАСДСУ обрано заступником голови Комісії з питань
розвитку сільських територій Громадської ради при Мінагрополітики.
Участь у засіданні Комісії з питань розвитку аграрного та харчового
ринків Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства
України.
Участь у засіданні робочої група з реформування системи управління
АПК.
Участь у роботі ІІІ Всеукраїнського аграрного форуму.
Участь у Круглому столі "Сівозміна в Законі і на полі: як гарантувати
права та обов'язки сільгоспвиробників?".
Участь у семінарі «Формування комерційної системи фінансового
забезпечення агропромислового комплексу України».
Участь у семінарі «Методологічний аспект зовнішньоекономічної
діяльності аграрного сектору в нових умовах міжнародної інтеграції України».
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Участь у засіданні робочої групи з питання створення сприятливих умов
для розвитку сімейних ферм Мінагрополітики..
Травень 2014 року
Вивчення проблем сільського поселення «Простір любові», що у
Новоград-Волинському районі Житомирської області.
Участь у роботі круглого столу "Реєстраційна служба: коли закінчаться
черги на реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень?".
Доповідь
«Проблеми
інформаційного
забезпечення
сільського
господарства та розвитку сільської місцевості» виступив президент НАСДСУ
Роман Корінець на конференції «Наукові пошуки молоді у ІІІ имсячолітті»
(Біла Церква).
Пропозиції щодо внесення змін до ЗУ «Про фермерське господарство» в
частині законодавчого врегулювання створення та діяльності сімейних
фермерських господарств
Участь у засіданні Громадської Ради Міністерства аграрної політики і
продовольства України.
Лекція «Про сільськогосподарське дорадництво та його можливості для
розвитку рибництва» у НУБіПУ перед фахівцями рибної галузі.
Доповідь «Інформаційне та організаційне забезпечення створення та
діяльності сільськогосподарських кооперативів органічної продукції в Україні»
на круглому столі «Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів органічної продукції».
Участь у семінарі-практикумі «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 15-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ВІД
НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ».
Участь у Органічному ярмарку під відкритим небом Open Air Organic
Fair.
Підготовлено і надіслано до Мінагрополітики пропозиції Асоціації щодо
порядку ведення Реєстрів сільськогосподарських дорадчих служб, а також
сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників.
НАСДСУ спільно з партнерами підготували відкриту заяву та направили її
до Комітетів ВР України зі своїм баченням проблеми щодо членства юридичних
осіб в сільськогосподарських виробничих кооперативів.
Червень 2014 року
Участь у Міжнародній конференції «Нові можливості та виклики для
аграрної торгівлі України з ЄС».
Презентація на семінарі «Досвід розвитку фермерства в країнах
Євросоюзу та можливостей його застосування в Україні».
Організація та проведення - спільно з Мінагрополітики – круглого
столу «Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних процесів».
Лекція «Сільськогосподарська кооперація і дорадництво;
їх
можливості для розвитку рибництва» у НУБіПУ перед фахівцями рибної галузі
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Участь у семінарі Програми ЮНІДО в Україні "Фінансові
інструменти та технічні рішення ресурсоефективного та чистого виробництва
(РЕЧВ) для підприємств агропереробної галузі".
Нагородження переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу
«Новітній інтелект України» і номінації «Як зацікавити молодь жити і
працювати у селі: інноваційні рішення», встановленій НАСДСУ.
Доповідь «Правові аспекти врегулювання діяльності малих сімейних
ферм» на круглому столі «Сімейні ферми: стан та перспективи розвитку».
Участь V Міжнародній конференції «Поєднання науки, освіти
практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної
продукції» (м. Іллінці)
Участь у консультаційому заході «Особливості регулювання
земельних відносин в Німеччині».
Участь у організації та проведенні Дніпропетровській області
Міжнародної конференції «Підвищення доходів сільського населення шляхом
розвитку малих сімейних ферм, об'єднаних в кооперативи. Економічна
ефективність сімейних ферм - запорука розвитку аграрного сектору України»
Участь у семінарі з питань вивчення Європейського досвіду щодо
впровадження оцінки сільськогосподарської продукції за географічним
походженням.
Участь у семінарі-дискусії «Угода про асоціацію: можливості для
українського бізнесу» у Представництві Європейського Союзу в Україні.
Участь у спеціалізованій інформаційній поїздці у Баварію «Актуальні
виклики для українського аграрного сектору – німецький досвід» проекту
«Німецько-український агрополітичний діалог».
Липень 2014 року
Виступ із пропозиціями щодо забезпечення комплексного підходу до
розвитку сімейного фермерства в Україні на нараді у Мінагрополітики.
Робоча поїздка на оптовий ринок живої худоби «Чародій» (Черкаська
обл..) для вивчення можливості створення кооперативної бійні.
Участь у прес-конференції: «Як за 100 днів організувати залучення
доступного фінансування для товаровиробників, органів місцевого
самоврядування та держави».
Доповідь з проблем правового врегулювання створення, діяльності та
державної підтримки сімейних фермерських господарств на засіданні робочої
групи Мінагрополітики.
Проведено дводенний семінар-тренінг для регіональних кооперативних
інструкторів для представники органів місцевої влади та дорадчих служб з 20
областей.
Доповідь «Роль дорадництва у розвитку сільських територій» на науковометодологічному семінарі «Розвиток сільських територій: науковометодологічні та практичні засади».
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Серпень 2014 року
Організаційна робота із підготовки до проведення 5 одноденних
семінарів-тренінгів для місцевих кооперативних інструкторів: розроблено та
розіслані зацікавленим особам умови участі у конкурсі на підготовку місцевих
кооперативних інструкторів; розміщено про це інформацію на сайтах
НАСДСУ; перемовини із потенційними партнерами.
Підготовлена та надрукована у журналі The Ukrainian Farmer (№8
Серпень 2014 р.) стаття «Фермерський бізнес по-сімейному».
Підготовлено заявку на участь у Програмі “Відкритий Світ” – 2014
Американських Рад у Києві.
Підготовлено та надіслано до Адміністрації Президента України пакет
документів для участі НАСДСУ у Дорадчій раді реформ Національної ради
реформ.
На прохання Торгово-промислової палати
пропозиції щодо формування стратегії розвитку АПК.

України

підготовлено

Підготовлена та направлена для друку у журнал The Ukrainian Farmer
стаття «Чи стане молодь цінним партнером сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації»
Надано консультації для Мінагрополітики щодо діяльності Агентства
аграрного ринку Польщі.
22 серпня 2014 року Роман Корінець, президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих служб України взяв участь у дискусії науковометодологічного семінару «Підвищення інвестиційної привабливості
сільськогосподарських
підприємств:
обліково-фінансовий
аспект»,
організованого Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки.
Науковці обговорили можливості використання інструментів фінансового
обліку для підвищення рівня інвестиційної привабливості сільгосппідприємств.
•
27 серпня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
робочому засіданні оргкомітету виставки "Фермер України-2014".
•
29 серпня 2014 року в Інформаційному агентстві «Укрінформ» пройшла
прес-конференція «Всеукраїнські збори лідерів фермерського руху на
сільськогосподарській виставці "Фермер України-2014». Співорганізатори
виставки, керівники партнерських організацій Проекту USAID АгроІнвест президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України
Іван Томич, президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих
служб України Роман Корінець, віце-президент Асоціації фермерів та
приватних землевласників України Віктор Шеремета - розповіли про завдання
та заходи виставки, відповіли на запитання журналістів. Відеозапис пресконференції тут http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pres_konferentsiya_1967677.
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Вересень 2014 року
Проводилася організаційна робота із підготовки до проведення 5
одноденних семінарів-тренінгів для місцевих кооперативних інструкторів:
відповідно до поданих заявок підведено підсумки конкурсу на підготовку
місцевих кооперативних інструкторів та відібрано найкращі пропозиції на їх
організацію і проведення у вересні-листопаді поточного року.
Підготовлено та проведено 26 вересня одноденний семінар-тренінг для
місцевих кооперативних інструкторів у м. Херсоні.
Підготовлено та розіслано клієнтам сьомий випуск електронної газети
«Дорадча кооперативна школа НАСДСУ» в рамках електронної газети «Поради
від «Доради» № 23
3 вересня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
роботі Робочої групи Мінагрополітики з питань розвитку малих форм
господарювання на селі, під головуванням заступника Міністра аграрної
політики та продовольства України – керівника апарату Олександра Сеня. На
засіданні обговорювалися питання правового врегулювання створення та
діяльності сімейних фермерських господарств шляхом внесення змін до Законів
України «Про фермерські господарства», «Про особисте селянське
господарство» та інших законодавчих актів.
4 вересня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець на запрошення
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад взяв участь у позачергових
Загальних зборах Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, які
відбулися у Києві у Жовтневому палаці (вул.Інститутська, 1). Під час заходу
обговорювались питання проведення реформи місцевого самоврядування й
адміністративно-територіальної устрою на користь громад, внесення змін до
Бюджетного Кодексу в частині децентралізації фінансів, спрямування значної
частини податків до місцевих бюджетів, повернення землі у розпорядження
територіальних громад, створення державного органу, який буде опікуватись
комплексним розвитком сільських територій.
НАСДСУ виступила співорганізатором XVII сільськогосподарської
виставки «Фермер України – 2014», яка відбулась 10 – 12 вересня 2014 року в
Києві на території Національного Комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ).
11 вересня 2014 року – НАСДСУ взяла участь у Зборах лідерів
фермерського та кооперативного руху. Від НАСДСУ у заході взяв Ярослав
Рибак.
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З 08 по 14 вересня президент НАСДСУ Роман Корінець перебував з
робочою поїздкою у Німеччині. В програмі: участь у конференції ФАО у
Берліні,
зустрічі щодо співпраці НАСДСУ та її членів з німецькими
партнерами.
15 вересня 2014 року представник НАСДСУ - керівник Кіровоградської
обласної сільськогосподарської дорадчої служби Віталій Гліжинський взяв
участь у церемонії завершення будівництва молокопереробного цеху СОК
«Іванковецький Світанок» в рамках проекту «Створення молочних ланцюжків
доданої вартості», що впроваджується МБФ «Добробут громад» за підтримки
проекту USAID АгроІнвест (с.Юхимівка Знам’янського р-ну Кіровоградської
обл.)
17 вересня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
заходах ІІ Голландського Дня Молока, що проводився в Київській обл. смт.
Володарка. Організатори заходу: Асоціація виробників молока України,
Посольство Нідерландів в Україні, компанія Дикун.
НАСДСУ
та
Національний
університет
біоресурсів
і
природокористування України уклали між собою договір на проведення на базі
НАСДСУ практики студентів університету.
30 вересня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець виступив
перед слухачами курсу підвищення кваліфікації з дорадчої діяльності, що
проходять з 29 вересня по 10 жовтня у Києві. Тема виступу «Сучасні напрямки
розвитку сільськогосподарського дорадництва» Навчання проводяться
Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти Національного
університету біоресурсів і природокористування відповідно до плану-графіка
підвищення кваліфікації на 2014 рік, затвердженого Міністерством аграрної
політики і продовольства України, у співпраці з НАСДСУ.
Жовтень 2014 року
Підготовлено та проведено 10 жовтня 2014 року одноденний семінартренінг для місцевих кооперативних інструкторів у м. Черкасах.
Підготовлено та проведено 22 жовтня 2014 року одноденний семінартренінг для місцевих кооперативних інструкторів у м. Кіровограді.
Підготовлено та розіслано клієнтам черговий випуск електронної
газети «Дорадча кооперативна школа НАСДСУ» в рамках електронної газети
«Поради від «Доради» № 24.
1 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
засіданні круглого столу на тему: «Державна реєстрація прав на землі
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сільськогосподарського призначення: проблеми та перспективи», яке
проводилося Торгово-промисловою палатою України спільно з Державною
реєстраційною службою України.
1 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець мав робочі
зустрічі з ДУ НМЦ «Агроосвіта» та Проектом «Німецько-український аграрний
діалог щодо співробітництва з НАСДСУ в галузі дорадництва та
сільськогосподарської кооперації.
2 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь
черговому засіданні аграрної групи «Реанімаційний пакет Реформ» (РПР), що
проводиться Проектом «Агроінвест».
Розглядались наступні питання:
остаточне погодження профілю Аграрної групи РПР
проект положення про новий орган контролю в сфері безпечності с/г
продукції і захисту прав споживачів
пропозиції щодо спрощення дозвільних процедур при будівництві
елеваторів і тваринницьких комплексів.
06 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець виступив
перед слухачами курсу підвищення кваліфікації з дорадчої діяльності, що
проводяться з 29 вересня по 10 жовтня в Навчально-науковому інституті
післядипломної
освіти
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України, відповідно до плану-графіка підвищення
кваліфікації на 2014 рік, затвердженого Міністерством аграрної політики і
продовольства
України.
Тема
доповіді:
«Законодавство
про
сільськогосподарську дорадчу діяльність»
З 8 по 12 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець став
учасником навчального курсу «Добрі практики», що проводився в Польщі в
рамках проекту «Час для бізнесу» та провів ряд робочих зустрічей щодо
поглиблення співпраці Асоціації з партнерськими організаціями та Проектами в
Польщі.
14 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
черговому засіданні Національного прес-клубу з аграрних та земельних питань,
що проходило у форматі прес-конференції в інформаційному агентство
«Укрінформ» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16). Тема засідання: Як
забезпечити розвиток сімейного фермерства?
З матеріалами засідання можна ознайомитись тут:
http://www.agroinvest.org.ua/ukr/?nid=news|3301&ntype=project
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14 жовтня 2014 року Президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
діловій зустрічі членів Комітету підприємців АПК Торгово-промислової палати
України з представниками Європейських організації щодо економічного
співробітництва та Євроінтеграційного розвитку.
16 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
засіданні Координаційної ради з питань суспільних законодавчих ініціатив при
Кабінеті Міністрів України, як член ради.
16 жовтня 2014 року президент НАСДСУ взяв участь у ІІІ засіданні
робочої групи щодо розвитку навичок для агробізнесу «Стратегія
конкурентоспроможності для України», що проводяться за підтримки
Проектів: OECD, Європейського Союзу, Швеції.
17 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець провів робочі
зустрічі з представниками Кімонікс Інтернешнл Інк. з метою поглиблення
співпраці щодо розвитку системи дорадництва в Україні.
24 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
роботі Круглого столу на тему: «Інтеграція ЄС та України: Аграрний сектор».
Захід організовано Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» та
Українським товариством охорони природи (УкрТОП) за підтримки
Посольства Великої Британії в Україні. Місце проведення заходу:
Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» (вул. Г.Сковороди,
3)
Головними темами обговорення були:
аналіз впливу Угоди про асоціацію на безробіття та скорочення рівня
бідності в сільській місцевості України;
аналіз бар'єрів та розробка рекомендацій для підприємств України,
пов’язаних із виходом на сільськогосподарські ринки ЄС.
27 жовтня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
презентації аналітичного дослідження експерта Проекту Олександра Митченка
на тему: «Угода про Асоціацію з ЄС як механізм аграрного розвитку та
економічного зростання – досвід країн Африки, Америки та уроки для
України», яке було підготовлене за підтримки Проекту USAID «АгроІнвест».
29 жовтня 2014 року Президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
роботі конференції «Чи є диверсифікація рішенням нових викликів в
агровиробництві (енергетичний та фінансовий голод)?», яка проводилась в
рамках Дня Франції на 10-ій міжнародній виставці «InterAGRO 2014», що
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відбулася у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», (м.Київ, вул. Салютна, 2Б).
Організатори заходу: Посольство Франції в Україні, Креді Агріколь Банк,
Економічна місія Уфібранс.
30 жовтня 2014 року НАСДСУ стала співорганізатором міжнародної
науково-практичній конференції на тему: «ІННОВАЦІЙНЕ ДОРАДНИЦТВО
НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ».
Захід відбувся в рамках виставки InterAGRO-2014 (м.Київ, Виставковий центр
«КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б) з 11.00 до 13.00 год.
Організатори
заходу:
Національний
університет
біоресурсів
і
природокористування України та Національна асоціація сільськогосподарських
дорадчих служб України за підтримки Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
Мета конференції: обмін науково-практичною інформацією з дорадництва та
узагальнення результатів досліджень з інноваційних процесів в дорадчому
сервісі на шляху евроінтеграції.
За результатами роботи конференції прийнято рекомендації державним
органам, науковим, освітнім та громадським організаціям щодо розвитку
дорадництва на шляху європейської інтеграції.
30 жовтня 2014 року НАСДСУ виступила співорганізатором та взяла
участь у міжнародній Науково-практичній конференції на тему: «Кооперация –
путь к повышению эффективности: немецкий опыт для Украины», яка
відбулася в рамках виставки InterAGRO-2014 з 14.00 до 17.00, (м.Київ,
Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б).
Захід організовано Проектом «Німецько-український агрополітичний діалог» за
погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України, а
також за підтримки Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих
служб України та Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Листопад 2014 року
Підготовлено та проведено 05 листопада 2014 року одноденний семінартренінг для місцевих кооперативних інструкторів у м. Івано-Франківську.
Підготовлено та розіслано клієнтам черговий випуск електронної газети
«Дорадча кооперативна школа НАСДСУ» в рамках електронної газети «Поради
від «Доради» № 25
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06 листопада 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь
у засіданні Робочої групи із розробки тексту секторального внеску (аграрний
сектор), який увійде у Стратегічний документ 2015-2017 (назва робоча), що
буде представлений донорам як резюме плану українських реформ на
середньострокову перспективу. Засідання проходило у Міністерстві
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.
07 листопада 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь
у засіданні Робочої групи з обговорення тексту пропозицій секторального
внеску Стратегічного документу 2014-2017 роки "Виклики, проблеми та
ключові кроки з реформування", підготовлених Департаментом економічного
розвитку, аграрного ринку та інвестиційної політики Міністерства аграрної
політики та продовольства України за участі Проекту USAID АгроІнвест.
Засідання проходило у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.
Президент НАСДСУ на запрошення Міністра аграрної політики та
продовольства України 13 листопада 2014 року взяв участь у Міжнародному
конгресі «Аграний Олімп», присвяченому Дню працівника сільського
госопдарства.
Фахівці НАСДСУ 13 листопада 2014 року у Києві брали участь у
семінарі, організованому
Європейським
Економічним і Соціальним Комітетом (ЄЕСК), на тему " Угода про Асоціацію між
Україною та ЄС: Які наслідки для громадянського суспільства?".
20 листопада 2014 року у м. Львові президент НАСДСУ Роман Корінець
взяв участь у конференції «Ринки плодоовочевої продукції Європи та України.
Перспективи та виклики», що проходила на львівському ринку «Шувар».
В рамках конференції за модерації президента НАСДСУ Роман Корінця
відбулася Панельна дискусія СІМЕЙНІ ФЕРМИ – ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ТА ВИХОДУ НА ОРГАНІЗОВАНИЙ РИНОК. Учасники
дискусії – представники Мінагрополітики, Українського державного
фонду підтримки фермерських господарств, фермери, кооператори, а
також директор Львівської аграрної дорадчої служби, віце-президент
НАСДСУ Іван Паньків. Організатори: проект USAID АгроІнвест, проект
АгроЛьвів, ОРСП «Шувар». Мета: Аналіз розвитку ринку плодоовочевої
продукції в умовах втрати традиційних ринків та обмежень, прогнозування
розвитку поведінки ринків плодоовочевої продукції у наступному році,
обговорення можливих шляхів диверсифікації виробництва свіжої продукції та
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ринків її збуту. У конференції брали участь Джед Бартон - директор місії
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Ерік Блайх керівник проекту USAID АгроІнвест, Роман Федишин - засновник групи
компаній «Шувар», Річард Розвадовський, керівник проекту АгроЛьвів, Віталій
Саблук - директор департаменту економічного розвитку, аграрного ринку та
інвестиційної політики Міністерства аграрної політики і продовольства
України, Тоні Віл - керівник проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю
безпечності харчових продуктів в Україні» та інші зацікавленні особи.
25 листопада 2014 року представники НАСДСУ взяли участь у тренінгу
для партнерських галузевих асоціацій Проекту АгроІнвест в рамках проведення
інформаційно-просвітницької кампанії з питань права власності на землю
«Секрети добрих навичок публічної презентації»
26 листопада відбулася прес-конференція: "Селянський майдан»
пропонує план реалізації нової аграрної політики з її кадровим забезпеченням,
організаторами якої виступили біля 20 громадських організацій аграрного
спрямування. ЇЇ учасниками були Микола Миркевич - президент Асоціації
фермерів та приватних землевласників України; Іван Томич - президент Союзу
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України; Роман Корінець президент ВГО "Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб
України" та Дмитро Воронін - голова Партії відродження села. Приводом для
проведення прес-конференції стало формування коаліцією нового уряду та
небайдужість громадських організацій до майбутніх змін в аграрному
виробництві, в аграрній політиці та у розвитку українського села. (
26 листопада 2014 р у торгово-промисловій палаті України члени
НАСДСУ взяли участь у засіданні круглого столу «Роль галузевих об’єднань
сфери АПК в нових законодавчих і економічних умовах». У засіданні брали
участь: представники галузевих об’єднань підприємств харчової та переробної
промисловості, наукових організацій,
члени Комітету підприємців
агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України,
представники Міністерства аграрної політики та продовольства України,
радник з питань сільського господарства Посольства Франції в Україні Ніколя
Перен та інші особи. На засіданні круглого столу розглядалися питання
діяльності галузевих асоціацій в умовах дії Угоди про асоціацію та ЗВТ з
Європейським союзом. Було проаналізовано міжнародну практику участі
галузевих асоціацій товаровиробників у саморегулівних процесах та
розглянутий досвід державно-приватного партнерства на прикладі
європейських країн, а також законодавчі зміни щодо регулювання харчового
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виробництва в Україні та роль галузевих асоціацій підприємств в імплементації
вказаних змін.
26 листопада 2014 р. президент НАСДСУ взяв участь у зібранні робочої
групи експертів з розробки змін до аграрного законодавства, що пройшло під
головуванням народного депутата України Івана Мірошніченка.
У листопаді 2014 року у журналі The Ukrainian Farmer вийшла стаття
президента НАСДСУ Романа Корінця «Що буде після весілля?» Тема статті:
парламентські партії та аграрна політика.
Грудень 2014 року
Підготовлено та проведено 12 грудня 2014 року п’ятий одноденний
семінар-тренінг для місцевих кооперативних інструкторів у м. Полтава.
Разом із журналом «Тваринництво і ветеринарія» підготовлено
публікацію на тему «Освіта й агробізнес: чому молодь не хоче працювати на
селі».
8 грудня 2104 року у проекті АгроІнвест відбулася нарада, де було
презентовано зміни до законодавства про сільськогосподарську кооперацію.
Зокрема, щодо членства у виробничих кооперативах юридичних осіб.
Президент НАСДСУ висловився категорично проти таких змін до
законодавства як таких, що суперечать основам кооперації. У цей же день
лідерам молочних об’єднань було надіслано кооперативну літературу.
2 грудня 2014 року президент НАСДСУ взяв участь у заході
Німецько-українського агрополітичного діалогу «Внесок до аграрної політики
України – нові здобутки Німецько-українського агрополітичного діалогу», що
пройшов у Посольстві Федеративної Республіки Німеччина. Основною метою
заходу стала оцінка результатів діяльності проекту та визначення майбутніх
напрямків роботи.
2 грудня 2014 року у Торгово промисловій палаті України (ТППУ)
відбулася зустріч керівництва Комітету підприємців АПК при ТППУ з
Радником з сільського господарства Посольства Франції в Україні Ніколя
Переном та заступником керівника проекту USAID АгроІнвест Олександром
Калібердою. На зустрічі обговорювалися питання можливої співпраці задля
розвитку сільського господарства. У зустрічі брав участь Роман Корінець,
президент НАСДСУ, заступник голови Комітету підприємців АПК.
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3 грудня 2014 року керівник Івано-Франківської сільськогосподарської
дорадчої служби Василь Довбня та президент НАСДСУ Роман Корінець взяли
участь у роботі робочої групи з розробки проектів для імплементації Стратегії
регіонального розвитку Івано-Франківської області, що відбулося у м. ІваноФранківськ за підтримки Програма Європейського Союзу «Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні».
5 грудня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
роботі теоретичного семінару «Регіональні аспекти аграрної економічної
політики в дослідженнях І.І.Лукінова», який проводився у Національному
науковому центрі «Інститут аграрної економіки» в рамках щорічних
Лукіновських читань. Організатор заходу – ННЦ «Інститут аграрної
економіки».
5 грудня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
роботі екзаменаційної комісії Інституту післядипломної освіти НУБіПУ щодо
проведення кваліфікаційного іспиту з підготовки дорадників і експертівдорадників.

10 грудня 2014 року президент НАСДСУ взяв участь у консультативній
зустріч керівників громадських організацій з Головою Аграрної партії України
Віталієм Скоциком. Тема зустрічі: роль громадських організацій та їх
об’єднань у розробці та впровадженні стратегії розвитку аграрної галузі.
Учасниками зустрічі були керівники та представники громадських об'єднань
(асоціацій, союзів, конфедерацій, спілок та інше), які уособлюють інтереси
працівників різних сфер - виробництва, переробки і обслуговування в галузі
АПК, науки, освіти, культури, журналістики, тощо, в сфері інтересів яких є
питання землі, сільських територій, природи та екології.

11 грудня 2014 року президент НАСДСУ взяв участь у засіданні круглого
столу, проведеному Національним прес-клубом з аграрних і земельних питань
за підтримки Проекту USAID «АгроІнвест». Тема засідання: Чи відповідає
намічена в Коаліційній угоді дорожня карта розвитку аграрного сектора
суспільним запитам, політичним та економічним реаліям?
16-17 грудня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець перебував з
робочою поїздкою у Сумській області та взяв участь у роботі робочої групи з
розробки проектів для імплементації Стратегії регіонального розвитку
Сумської області, що проходила за підтримки Програма Європейського Союзу
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«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Було запропоновано
проекти,спрямовані на розвиток дорадництва та кооперації в області.
23 грудня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
ХХІV звітно-виборному з’їзді Асоціації фермерів та приватних землевласників
України (АФЗУ). Президентом АФЗУ обрано Івана Томича, одного із
фундаторів цієї організації, знаного фермера та політика, який у минулому вже
обіймав цю посаду.
24 грудня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
проведеному Проектом USAID АгроІнвест тренінгу з безпечності харчових
продуктів та впровадження принципів НАССР та принципів належної
сільськогосподарської практики (Global GAP) для представників національних
аграрних галузевих асоціацій.
24 грудня 2014 року відбулося засідання Комітету підприємців АПК при
Торгово-промисловій палаті України. У засіданні брав участь президент
НАСДСУ Роман Корінець, заступник Голови цього Комітету. Члени Комітету
підвели підсумки роботи за 2014 рік та накреслили плани на 2015 рік. У планах
Комітету, зокрема, проведення 5 лютого 2015 року Форуму "Продовольча
стратегія України - ініціатива 2015".
26 грудня 2014 року президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у
загальних зборах Спілки аграрних журналістів України, які відбулися у Києві в
приміщенні Національної академії аграрних наук України.
30 грудня президент НАСДСУ взяв участь у нараді у проекті АгроІнвест з
організації робочої групи з розвитку сільських територій для розробки Стратегії
для сільського госопдарства та розвитку сільських територій на період до 2020
року.
31 грудня 2014 року НАСДСУ надіслала листа заступнику міністра
аграрної політики та продовольства України пані В. Рутицькій з проханням
включити до складу робочої групи «Агрополітика та інновації» з розробки
Стратегії для сільського господарства та розвитку сільських територій Корінця
Романа Ярославовича, президента НАСДСУ.
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У грудні 2014 року вийшов 11(59) номер журналу “The Ukrainian Farmer”,
в якому опубліковано статтю президента НАСДСУ під назвою «Що буде після
весілля?»
У грудні 2014 року опубліковані тези доповідей Міжнародної науковопрактичної конференції «Інноваційне дорадництво на шляху євроінтеграції»,
проведеною кафедрою аграрного консалтингу та сервісу ННІ післядипломної
освіти НУБіПУ та НАСДСУ в рамках міжнародної виставки рентабельного
високоефективного сільського господарства «ІнтерАгро-2014». У цьому
збірнику надрукована стаття президента НАСДСУ Романа Корінця «Дорадчі
служби на шляху євроінтеграції: як досягти змін».
За активну участь в організації і проведенні цієї Міжнародної науковопрактичної конференції «Інноваційне дорадництво на шляху євроінтеграції»
Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України вручено
диплом.
У грудні поточного року Національним університетом біоресурсів і
природокористування України видана монографія «Формування та розвиток
системи дорадництва в Україні», де розглядаються теоретико-методологічні та
практичні засади щодо формування та розвитку системи дорадництва в Україні.
Показано особливості розвитку дорадництва в Україні, його роль в сільському
господарстві, методи та технології, перспективні напрямки розвитку. Серед
авторів – президент НАСДСУ Роман Корінець.
Надіслано листи з пропозиціями щодо розвитку дорадництва новому
Міністру аграрної політики та продовольства України, усім членам Комітету
ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин
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