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^адміністрації

О.В. Дзигім 

2019 року

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
обласної наради у форматі «круглого столу» 

на тему: «Стан розвитку галузі садівництва в Донецькій області.
Проблеми і перспективи»

Дата проведення; 18 квітня 2019 року, 12:00-13:50

Місце проведення: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, (приміщення 
Донецької облдержадміністрації).

Учасники наради;
представники:
департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій Донецької облдержадміністрації;
Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області; 
Донецької філії ДУ «Держґрунтохорона»;
Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області;
Бахмутської дослідної станції розсадництва Інституту садівництва 

ПЛАНУ;
ДП «ДГ Бахмутської дослідної станції розсадництва Інституту садівництва 

ПЛАНУ»;
ДП «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської 

продукції»;
ТОВ «Бахмутський розсадник»;
КП «Садпроект».

Запрошені (за окремими списками);
представники:
структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку Бахмутської, 

Волноваської, Добропільської, Костянтинівської, Мангушської, Мар’їнської, 
Олександрівської, Покровської райдержадміністрацій, Лиманської та 
Олександрівської ОТЕ;

ТОВ «Перспектива» Добропільського району;



ТОВ «Верное дело» Лиманської ОТГ;
ТОВ «АФ «Світанок» Мар’їнського району;
ТОВ «Сади Донбасу» Костянтинівського району; 
ФГ «Чайка-плюс» Бахмутського району;
ДП «Ілліч-агро-Донбас» ПАТ «ММК ім. Ілліча».

11:30-12:00 Реєстрація учасників обласної наради

12:00-12:10 Вступне слово:
Дзигім Олександр Валентинович — в.о. директора 
департаменту агропромислового комплексу та розвитку 
сільських територій Донецької облдержадміністрації

12:10-12:20 «Про стан галузі садівництва в Донецькій області. Основні 
напрямки державної підтримки галузі садівництва, 
виноградарства і хмелярства у 2018-2019 роках відповідно 
до постанови КМУ від 15.07.2005 № 587 (із змінами)» 
Волошин Валерій Романович -  головний спеціаліст відділу 
організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва 
та ринків агротехнічних послуг управління розвитку 
агропромислового виробництва та розвитку харчової і 
переробної промисловості департаменту агропромислового 
комплексу та розвитку сільських територій Донецької 
облдержадміністрації

12:20-12:35 «Про досвід вирощування посадкового матеріалу 
плодових та ягідних культур для задоволення потреб 
сільськогосподарських товаровиробників»
Розсоха Євген Васильович -  директор ДП «ДГ Бахмутської 
дослідної станції розсадництва Інституту садівництва 
НА АНУ», кандидат с.-г. наук

12:35-12:50 «Про досвід ТОВ «Перспектива» та ТОВ «Верное дело» з 
питань розвитку галузі садівництва в умовах Донецької 
області»
Аносов Євген Анатолійович -  заступник директора ТОВ 
«Перспектива» Добропільського району

Дискусії 3 питань:
(модератор Сушко Олександр Миколайович)

12:50-13:10 1. «Про здійснення заходів, пов’язаних з проведенням 
інвентаризації, списання, розкорчування застарілих



багаторічних насаджень та переведення площ під ними в 
орні землі»
Сушко Олександр Миколайович — начальник в ід д іл у  
організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва 
та ринків агротехнічних послуг управління розвитку 
агропромислового виробництва та розвитку харчової і 
переробної промисловості департаменту агропромислового 
комплексу та розвитку сільських територій Донецької 
облдержадміністрації;
Штагер Дмитро Олександрович -  заступник начальника 
Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області

13:10-13:25 2. «Про практичні кроки та результативність 
регіональних програмних заходів з розкорчування 
списаних багаторічних насаджень іншими регіонами 
України»
Бондаренко Наталя Олександрівна -  начальник відділу 
економічного аналізу, прогнозування розвитку АПК та 
трудових відносин управління бухгалтерського обліку, 
прогнозування розвитку АПК, адміністративного та 
господарського забезпечення департаменту 
агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 
Донецької облдержадміністрації

13:25-13:40 Обмін думками та неформальне спілкування

13:40-13:50 Підведення підсумків роботи «круглого столу»:
Дзигім Олександр Валентинович -  в.о. директора 
департаменту агропромислового комплексу та розвитку 
сільських територій Донецької облдержадміністрації

Начальник управління розвитку 
агропромислового виробництва та 
розвитку харчової і переробної 
промисловості департаменту 
агропромислового комплексу 
та розвитку сільських територій 
Донецької облдержадміністрації М.С. Костиць


