
ЗВІТ 

про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Перспективи 

розвитку опорядження і захисту деревини» 

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

2. Назва заходу 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи 

розвитку опорядження і захисту деревини» 

3. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус 17,  

    4. Дата проведення заходу 

4-5 червня 2015 року 

5. Співорганізатори заходу       

  співорганізаторів нема 

6. Кількість учасників 

48 учасників 

7. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

Національний лісотехнічний університет України  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 

 Асоціація українських виробників лакофарбової продукції 

 Асоціація «Меблідеревпром» 

Український державний хіміко-технологічний університет 

ТОВ «Файдаль Україна»  

ООО «Полісан» 

ТОВ «Тіккурілла» 

ТОВ «Телко-Україна»  

ВАТ «Ноябрь`95»  



– ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»; 

8. Програма конференції (додається). 

9. Збірник статей для даної конференції не видавася. 

10. Резолюція конференції (додається). 

 

Співголова конференції,  

зав. кафедри технології 

деревообробки НУБіП  

України, професор                                                      Пінчевська О.О. 

 

Секретар конференції,  

доц. кафедри технології 

деревообробки НУБіП  

України                                                                          Зражва С.Г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Перспективи розвитку 

опорядження і захисту деревини», що відбулася 4-5 червня 2015р. на базі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

Аналіз доповідей учасників конференції приводить до висновку про 

успішне переналагодження виробництва на сучасний  європейський рівень на 

частині підприємств галузі і утримання ними своїх позицій на європейському і 

світовому ринках. Зокрема це ТОВ «Тіккурілла», ТОВ «Файдаль Україна»,   

ООО «Полісан», ТОВ «Телко-Україна», ВАТ «Ноябрь`95». Наукові 

дослідження співробітників провідних університетів, що представлені на 

конференції, відповідають сучасному науковому рівню і нагальним потребам 

вітчизняного виробництва.  

Для подальшої адаптації галузі до європейського ринку і виконання 

постанови Кабінету міністрів України про перехід національної промисловості 

з 01.01.2016р. на євростандарти просимо виконавчого директора «Асоціації 

українських виробників лакофарбової продукції» Бричко О.С. інтенсифікувати 

роботи по завершенню гармонізації системи євростандартів, що обумовлює 

нормативи для лакофарбової промисловості.  

 

Співголова конференції,  

зав. кафедри технології 

деревообробки НУБіП  

України, професор                                                      Пінчевська О.О. 

 

Секретар конференції,  

доц. кафедри технології 

деревообробки НУБіП  

України                                                                          Зражва С.Г.         

 



 

 


