
                      
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Препарати для підвищення продуктивності виробництва, родючості грунту і захисту рослин 
 

 Мікробні препарати 
 Гумінові препарати 
 Фітогормональні препарати 
 Біологічно активні препарати 

 

 Мінеральні речовини 
 Nano-препарати 
 Та ін. 

Друкуватися будуть 2 видання:  
1. Збірник матеріалів конференції  
2. Каталог продуктів і послуг  

 

В рамках конференції передбачені наступні блоки:  

- Конференція молодих вчених master @ daRostim (школярі, студенти, аспіранти) 
- Круглий стіл для виробників с / г продукції, фермерів, садівників 
- Виставка-презентація продуктів для сільськогосподарського виробництва - препаратів, 
технологій, послуг, програмних продуктів і т.д. 
 
Мови конференції: українська, англійська, російська 

Попередній план конференції  

25.06.2019 (Вт)   День заїзду, поселення в готель 

26.06.2019 (Ср)   Навчальний корпус 3, вул. Героїв Оборони, 15 

10:00 – 14:00 Відкриття конференції, пленарні доповіді 

14:00 – 16:00 Круглий стіл для виробників с / г продукції. Паралельно виставка в холі 

17:00 – 23:00 Дружня вечеря 

27.06.2019 (Чт)  Навчальний корпус 3, вул. Героїв Оборони, 15 

09:00  – 15:00  Робота в рамках конференції (включаючи каву-брейк та обід) 

15:00  – 18:00 Екскурсія по місту 

28.06.2019 (Пт) Навчальний корпус 3, вул. Героїв Оборони, 15 

10:00  –  18:00 Робота в рамках конференції (включаючи каву-брейк та обід) 

29.06.2019 (Сб) Навчальний корпус 3, вул. Героїв Оборони, 15 

 
Нагородження студентів - учасників конференції. 
Підведення підсумків. Закриття конференції. 
За бажанням: екскурсія 

Шановні колеги, партнери, учасники наших конференцій! 
Ми раді повідомити Вам, що наступна конференція 

daRostim 2019  

буде організована разом з колегами  

Національного Університет біоресурсів і природокористування 
України в Києві 

 

XIV міжнародна науково-практична конференція 

daRostim 2019 
Київ, 25 – 29 червня 2019 

Біологічно активні препарати в рослинництві  
Наукове обґрунтування – рекомендації – практичні результати 

 



Оргвнесок: 
Очна участь з доповіддю: еквівалент 200 EUR на момент оплати 
(Включає матеріали конференції, бейджик, кава-брейк). 
Очна участь без доповіді: еквівалент 200 EUR на момент оплати 
(Включає матеріали конференції, бейджик, кава-брейк). 
Заочна участь: еквівалент 100 EUR на момент оплати (включає матеріали конференції). 
Студенти, аспіранти: еквівалент 100 EUR на момент оплати 
(Включає матеріали конференції, бейджик, кава-брейк). 
 
 
Організаційний внесок для супроводжуючих осіб (кілька людей від одного підприємства, члени 
сім'ї, якщо присутні на конференції): 
еквівалент 100 EUR за одного на момент оплати (бейджик, кава-брейк). 
 
Іноземні підприємства, які мають свої філії або представництва в Україні, сплачують оргвнесок як 
іноземне підприємство. Якщо учасник з України представляє на конференції інформацію або 
продукти зарубіжного підприємства, він оплачує оргвнесок як іноземне підприємство. 
 
Завдяки спонсорській підтримці, учасники наукових інститутів і організацій освіти з 
України, Білорусії, Росії, Казахстану, Молдавії, Грузії та інших країн СНД сплачують:  
 
Очна участь з доповіддю: еквівалент 18 EUR на момент оплати 
(Включає матеріали конференції, бейджик, кава-брейк). 
Очна участь без доповіді: еквівалент 18 EUR на момент оплати 
(Включає матеріали конференції, бейджик, кава-брейк). 
Заочна участь: еквівалент 9 EUR на момент оплати (включає матеріали конференції). 
Студенти, аспіранти: еквівалент 9 EUR на момент оплати 
(Включає матеріали конференції, бейджик, кава-брейк). 
Організаційний внесок для супроводжуючих осіб (кілька людей від одного підприємства, члени 
сім'ї, якщо присутні на конференції): 
еквівалент 9 EUR за одного на момент оплати (бейджик, кава-брейк). 
 
 
 
Додатково матеріали конференції можна буде придбати у організаторів за додаткову оплату. 
 
Заявку на участь Form 1 Registration daRostim 2019 і статті Form 2 Takl 2019 відправляйте, будь ласка, 
на адресу: ndieco@ukr.net 
 

Заявку разом з квитанцією про оплату надсилайте, будь ласка, до 30.04.2019 

 

1. Збірник матеріалів конференції  

Наукові та науково-практичні статті та тези. 

Стаття до 3 стор. А4, чорно-білий друк. 

Додаткові сторінки: еквівалент 10 євро за 1 додаткову сторінку 
Форма подачі статей - в додатку Form 2 Takl 2019. 

 
 
2. Каталог продуктів та послуг  
Видаватиметься в Німеччині для роботи і на німецькому ринку. 
Подається інформація про продукт - препарати, технології, програмні продукти, вимірювальна 
техніка, лабораторні та консультаційні послуги для сільськогосподарського виробництва. 
Форма подачі інформації в каталог товарів і послуг в додатку Form 4 Сatalog 2019. 
 
Реклама в каталог товарів і  послуг   
одна кольорова рекламна сторінка в довільній формі А4: еквівалент 500 Євро на момент оплати 



При розміщенні рекламної сторінки в Каталозі продуктів і послуг рекламодавець отримує право на 
розміщення логотипу компанії на титульній сторінці Каталогу (як і спонсор), буде надана можливість 
розмістити рекламний плакат, зразки продукції і проспекти на виставці, виступити з доповіддю в 
відповідному  блоці конференції, надрукувати статтю в збірнику наукових праць (за рішенням 
програмного комітету) 
 
Виставка  продуктів і  послуг  
Для бажаючих представити свій продукт на Виставці продуктів і  послуг ,  яка буде 
організована 26.06.2019  паралельно з пленарними доповідями і  круглим столом для 
аграріїв і  виробничників.  
Надається обладнання: панелі,  подіуми, в ітрини.  
Заявка на обладнання Form 3 optional equipment 2019  і його зразки з розмірами в додатку. 
 

Екскурсі ї  та Дружня вечеря оплачуються додатково по приїзді.  Участь за  
бажанням  
 

Проживання  
 
Корисна інформація  
Таксі, метро, оплата проїзду в транспорті 
Вартість разової поїздки в метро і наземному транспорті: ≈ 0,26 Євро 
Вартість проїзду в таксі по місту ≈ 6,4 Євро 

 
Організаційні  внески (вказати прізвище відправника!)  Потрібно висилати на 
рахунок карти:  
Реквізити в гривнях 5167 9856 9061 2163  
Реквізити в EUR, USD 2620 2603 2768 49 

 
Просимо учасників обов'язково вказати при переказі грошей ключове слово «daRostim2019» і потім 
надіслати копію платіжки, інакше ці гроші важко буде ідентифікувати. 
 

Щоб полегшити і здешевити учасникам з ЄС процес сплати організаційного внеску через банківський 

рахунок, за бажанням, можна оплатити on-line на банківський рахунок організатора з німецької 

сторони daRostim. Учасники з країн ЄС відправляють заявку на адресу українського організатора 

ndieco@ukr.net і отримують банківські реквізити організатора від Німеччини. Сума оплати 200 Євро. 

Доказом переказу коштів може служити роздруківка після здійснення платежу on-line-banking. Копію 

роздруківки і статтю учасники з країн ЄС відправляють до 30.04.2019 теж на адресу ndieco@ukr.net 

Якщо у Вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте нам або пишіть: 

 
ndieco@ukr.net  
+38 067 911 31 90;  +38 067 500 10 28 Україна  
+49 (0) 178 615 62 68 Німеччина 
 
За дорученням організаційного комітету координатори: 
Клебанова Валентина Володимирівна, daRostim, Німеччина 
Іванова Тетяна Василівна, Бондарь Валерія Іванівна, НУБіП, Україна 
 

Запрошуємо Вас до участі в роботі конференції! 

 

http://www.darostim-conference.info 

mailto:ndieco@ukr.net

