
i обласноi

С СЛВЧЕНКО
1 року

прогрлмА
Ilроведення ДItя по.ця:

(Кон[рольхий обпtоJIот зерIlових колосовиr ку.!ьтур урФкаю 202l року)

Дата проI!едеппя

Мiсце провелепlIя

20 липня 2021 року

с, ]Iюбачсвс. Сумськхй parjolI

2lП 7]Г IHc I и r v гу сiлr,ського l,осtlодарства
Пiвнiчного Сходу IiAAH
(292-й км траси нацiона]lьноIо значення (Н 07) споjlучснняN1
Киiв-Суми-ЮIIакiвка)

]аi:]л та реестрaцiя учасникiв:

Оtлrд експона,l,iв виставки вiл llровiднпх компанiй, якi працюють
на Сумцlипi та оцiнкд якос,гi подрiбвення со.Itо]лrи рiзними
тrпами агрегатiв

Час роботп Дпя IrоJIя:

я по",lя

Ццсоцы(пй Т:tрас МпкоJlпйович
Голова СYмськоi обjlасно'i ради Федо чеIrко BiKTo

09.00-09,30 год

09,30-10,00 гол,

10,00_1з,00 год,

Псрший засlупник N{iHicl,pa аграрноi по.]1il'ики та про)lовоJIьсl.ва Укра'iяи

Голова CyMcbкoi обласноi лержавноi адмiнjстрацii Живицький ДNtигро
олексiйович

п нААн у iъи - Га/lJа.ло яDослАв Миrаi.,lовхч
Зас,r,упник голови CyмcbKoi обласIlо,.l державноi ад\tiнiсграцii Савчепко Тарас

Директор Лепарl,аменту агропроNlисловоIо розви1,ку cyмcbкoi обласноi
лер)ýавноi а_rviнiсграцl'l - Mac.laK Олеliсан lD МиколrЙович
Спецiалiсти Депарlамснrч агро проми c,,loвol о розвитку CyMcbKo'i обJrасноi
дспжаRноi aдMiHicmaltii
Керiвники та сllецiалiсти стт)укгурних пiдроздiлiв з питанъ агропромислового

итку районних дер)r(авlIих адмiнiсlDацiй та оТГ
Го-'1овне управлiння Лержl lродспоживсJlркби в СYмсъкiй областi
Сумська фiлiя ЛП "Ileнтp серIlфiка]Iii та сксtlертпзli насiння i салL,вного

ц1!|срiлqу"
СумськI1й обласний jtержаввий ценl,п експертизи сорl iB Dос,,1ин
Ксрiввики та сllецiалiсти сiльськогосподарсъких lliдIрисмств рсгiоку рiзвих
форм власностi

елставItики наукових lIповiдних сслекl(iйних чсганов УкоiЙ
lIDедставники СНАУ 1а lloB об]Iастi
Представники комеt,lцjйнLJх коN1llапiй

заIа[ьна Kiтlbкicтb ччасникiв лня lкrrя



I

/

План провелеuпя !ня поля

BiTaJlt,He слово
I'олова Сумсъкоi обласноi дсржавrlо'i адмiяiстрацii Живицький Дхиrро
оlIексiйовпч
Голова CvMcbKoT об]I1сllоi рали Федорчеяко BiK,I.op МпхайлOвич
iJспruии ,а. t1 ll ип \lIlllclpJ хггJгноi по,l],lиьи la llpt, luвLlльjlвэ
Висоцькпй Тарас NIпколайовI{ч
IltltoBaцiiiнi наllрями розвитку галузi росjlивництва Презrценг НААН

l0.00

Украiни

yKpaitlиt0.15_ 10.20

10.20 - l0.25

l0.25 l0.з0

10.з0 rO.з5

l0.з5 _ 1L00

Гадзало Ярос,jrав Мххайловrч
Мсl'а ll цijli провсдсння Дня поля - длрскIор Департаr$енту агропро}rислового
розвиткч Сумськоi обласноi дерrrавноi алмiнiстрацii Маслак Олексапдр

Про HayKr.lBc забсзпсчсвня провсдспня коllrплсксу збиральних робiт paнHtx
зсрнових l(оJlосоtsих уро)+iаю 202l року директор Iнституту сiльського
госпо::Iарства I ]iR,IiчIIого Сходу НААН Украiни Кабанець BiKTop МихаЙловцч
Особливостi IlоIодlих yNloB на найбли)кчий псрiол директор Cyircbкolo
обласllого l(eнTpy з l iлрометеоролог]i Поноlllарьов ОJIександр Мпколаriович

Особлпвостi форллування Bporкalo ]]epнoBl,\ копосових в ) \loBa\ lliвнiчно_схiдноло
Лiсостепу Украitlи. проведення KoнTpojlblloгo обIfолоry лемонстрацiйпих дiляпок
paнHrx зернових з Еизначснням показникiв вологостi зерIlа та урожайпостi -
зас,l,уlпIик дllрсктора Iнсlи,ry,Iу сijlьського l,ослодарства Пiвнiчного Сходу НААН
Украiни Собко Микоjrа Геянадiйович
Прсдсr'авлеtпtя copTiB провiдних наукових сслекцiliвих усl,анов Украillи:
JlигвиlIепко Микола ДнIонlrвич ldвiд)вJч Hl]1,1i,l('v селекUli \J,lиvоi пшеllицl
СеJекцiiiно_гснеr,ичного Iнституту Нацiоrlальпото цевтру насiннсзIlавства та
сортовивчсння НАДН
'I'качеtlко Микола Аламович - заступник лирек,гора з IIayKoBoi роботи.
ННЦ,,IH. rиrl r ,е\lлегобjlsJ НААН } кгаlн,r
'I'иIr(еUко Володипtир Миколайович завiдувач кафедроlо селекцii та
llJ(iHHиU,BJ Ilo -,1;uцui l(p/KlBll,,] аlр:lрllU].1к-д<\4li
ГудзепRо Во,lоли[lир Миколайович засryпникадлректора завlдувач
лабораlорii сеJекц]i ячNlеню Миронiвського iнституту пшеницI iMcHL
В \4 Ре\lс.лJ ТТ \ АН ) Kp"lHl,
Леонов Олег ЮрiirовIч - ]i]вl,]увJч ,lабопiторll ce,le](ull тf, фiзiологi] пшеницi
озимоi lнституту росхинниllтва illl, В,Я. Iop'cBa НААН Украiни,

11.00-rr.15 0rляlt ltос,riдпих дiлянок Tr нсllннLвих лоllвlв сiльськоIосподарських культур
lIlcTuTyTy сi,,1ьсъкоI,о l ocI]ojlapc l ва Пiвнiчного Сходу IIААII -
заступник лирекlора lrlституту сlльськоl о 1,oc|,o](apclBa Пiвнiчноlо Сходу ll,dA.LI
Украiни Собко МикоJа ГехпадiйовиtI

l1.45-12.00 Пi,,(веленrrя пiдсумкiв Дня l]оJlя _ дирсктор ДспартаIlенту агропроIIислового
розвитку CyMcbкoi обласlIоi державноi a/]MiHicтpallii Маслак Олександр
мпколайович

12.00 1З,00 Деryстацiя варо]lни\ yKpal]Icbliиx страв

Дирсктор lfiсти,гуrу сiльського
r,осllодарства ПiвнtIного Сх
НААН Украiпя

Лирсfiор Департапtенту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi об,rrасЕоi державноi
адпtilliстрацij

BiKTop КАБАНЕЦЬ

Олександр МАСЛАК


