
 

 

      
 
 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Громадська організація «Українська Пест Контроль Асоціація» 

м. Київ  
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

02 жовтня 2018 року 
відбудеться Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю  

«Пест Контроль: виклики для України в умовах глобалізації» 
 

Місце проведення – Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, ауд. 309, 
навчальний корпус № 3). 

Час роботи – 14.00-17.00. 
 

Мета заходу: обговорення розвитку Пест-Контролю та Пест-Менеджменту в 
Україні та світі, налагодження науково-освітніх, комерційних, інформаційних 
зв’язків і взаємодії на національному та міжнародному рівнях, аналіз та 
визначення шляхів вирішення сучасних проблем забезпечення біозахисту та 
оцінювання біоризиків у різних сферах економіки, законодавче забезпечення 
контролю, підвищення ефективності та якості наукових досліджень, підготовки 
фахівців, а також визначення пріоритетних аспектів взаємовигідного 
співробітництва закладів вищої освіти, установ та організацій. 

 
Вперше в Україні у межах науково-технічного заходу об’єднаються 

представники організацій та установ різних напрямів та галузей знань: керівники і 
менеджери установ і організацій (агропідприємства, харчова промисловість, 
порти, елеватори, тютюнова промисловість, комбікормова промисловість, 
зернотрейдери), представники органів законодавчої та виконавчої влади 
(Верховна Рада України (профільні комітети), Кабінет Міністрів України (профільні 
сектора), Рада національної безпеки і оборони України, Служба безпеки України, 
Національній центр управління та випробувань космічних засобів, Державна 
служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 



 

 

Міністерство аграрної політики і продовольства України, Міністерство охорони 
здоров'я України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство екології та 
природних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства, Міністерство освіти і науки України, Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій, державні агентства), 
Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, 
міжнародні агентства (ФАО, USAID, НАТО, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 
EBA, Association4U) та органів сертифікації, українських асоціацій, громадських 
організацій, закладів вищої освіти та наукових установ. 
 

Теми круглого столу: комунікація між органами законодавчої і виконавчої 
влади, профільними громадськими організаціями, закладами вищої освіти і 
науковими установами, підприємствами з надання послуг у Пест Контролі та Пест 
Менеджменті, відносно епідеміологічного, епізоотологічного та фітосанітарного 
стану в Україні; транскордонні емерджентні хвороби тварин; захист і карантин 
рослин; моніторинг продуктів біотрансформації відходів аграрних підприємств; 
контроль безпечності харчових продуктів; стан нормативно-законодавчого 
забезпечення Пест Контролю і Пест Менеджменту в Україні і світі; проблеми 
реєстрації, сертифікації, аудиту, навчання персоналу і страхування ризиків; дії 
персоналу та оснащеність біолабораторій складів для зберігання високотоксичних 
хімічних і біологічних препаратів у випадках надзвичайних ситуацій; умови 
безпечного знезаражування та дегазації вантажів та транспортних засобів у 
транскордонних пунктах переходу, будівництво фумігаційних площадок, ємкостей 
(митні термінали, об’єкти логістики, порти, аеропорти, залізничний транспорт 
тощо); використання космічних технологій та ГІС у сільському господарстві, у тому 
числі вирішення завдань у Пест Контролі; впровадження стандарту EN 16636:2015 
«Pest management services. Requirements and competences» на вітчизняних 
підприємствах, які надають послуги з контролю та боротьби із шкідниками. 

 
У межах заходу планується проведення виставки наукових досягнень 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 
інформаційний стенд ГО «Українська Пест Контроль Асоціація». 
 

Запрошуємо всіх бажаючих. 
 
Контактна особа від університету: 
начальник науково-дослідної частини Отченашко Володимир Віталійович,  
моб. +38-067-934-99-33, otchenashko@nubip.edu.ua 
Контактна особа від UPCA: 
голова правління Кріводонов Сергій Володимирович,  
моб. +38-067-480-33-49, pc@upca.com.ua 



 

 

 

Як до нас діcтатися 

Від центрального залізничного вокзалу — на метро від станції "Вокзальна" до 
станції "Либідська" або "Виставковий центр" (пересадка на станції "Хрещатик"). 
Далі їхати маршрутами тролейбусів № 1, 4, 11, 12, 43 – до зупинки "Готель 
"Голосіївський". 

Також можна скористатися маршрутним таксі № 212 (від станцій метро 
«Либідська» або «Виставковий центр» - до зупинки «3 навчальний корпус»). 
 
 

 

 

 

 


