
Учасники конференції розміщуються у готелях м. Києва та м. Чигирина. Оплата 

готелів здійснюється за власний рахунок. 

Орієнтовна вартість проживания у готелях 
Тип номеру Вартість за добу, грн. 

Готель «Мир» 

пр. Голосіївський, 70, м. Київ, Україна, 03040 тел.: +38 (044) 520 26 09 

http://www.hotelmir.kiev.ua 

Економ двомісний 672 

Одномісний 876 

Двомісний 1032 

Напівлюкс однокімнатний (двоспальне ліжко) 1140 

Люкс апартаменти (двоспальне ліжко) 1644 

Готель Голосіївський 

пр. Голосіївський, 93, м. Київ, Україна, 03127 тел.: +38 (044) 259-76-72  

http://hotelgolos.com 

Економ (одно, дво, трьохмісні) 390-1170 

Стандарт (двоспальне ліжко) 600-930 

Напівлюкс 840-1089 

Люкс  1200-1299 

Університетський готель 

вул. Г. Родимцева, 1а, м. Київ, Україна, 03041 тел.: +38 (044) 527-87-30) 

Двомісний 640 (320 за місце) 

Люкс (двоспальне ліжко) 520 

Гуртожиток №9 

вул. Г. Родимцева, 1, м. Київ, Україна, 03041 тел.: +38 (044) 527-82-17) 

Дво- і тримісні кімнати 135-160 за місце 

Готель «Чигирин» у м. Чигирин 

вул. Грушевського, 20, м. Чигирин, Черкаська обл., 20900, Україна  

+380 (4730) 2-58-49 

Одомісний 283 

Двомісний 132-455 

Чотиримісний 122 

Напівлюкс 495 

Люкс (сімейний) 505-606 

Детальну інформацію можна отримати: 

(044)  527-82-96, (067) 780-35-12 

olesya-pikhalo@ukr.net  

Піхало Олеся Віталіївна 

(066) 615-64-94, (097) 662-26-45 

irusyachepurna@ukr.net 

Чепурна Ірина Володимирівна 

(044)  527-85-18, (050) 139-93-86 

forest-biotech@ukr.net   

Білоус Світлана Юріївна 

(044)  527-85-18, (098) 929-95-39 

dendrology_nubip@ukr.net   

Дубчак Марія Юріївна 
 

Проїзд до Національного університету біоресурсів і природокористування України: 
- від станції метро «Вокзальна» до станції «Либідська» (пересадка на ст. «Хрещатик» на 

ст. «Майдан Незалежності») або зі сторони Північного вокзалу маршрутним автобусом № 507 до 

зупинки метро «Либідська»; 

- від зупинки «Либідська» маршрутним автобусом № 212 до зупинки «Навчальний корпус №1 

НУБіП України». 

Реєстрація учасників відбуватиметься у фойє навчального корпусу № 1 НУБіП України (м. Київ, 

вул. Генерала Родімцева, 19). 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  

HHI ЛІСОВОГО I САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК “ЧИГИРИН” 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

ТОВАРИСТВО ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ 

 
АСОЦІАЦІЯ  “ДЕРЕВА – НАШІ ДРУЗІ” 

 

ФЕДЕРАЦІЯ АРБОРИСТІВ ПОЛЬЩІ  
 

 

 

Другий інформаційний лист 

IIІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Історичні, правові та природоохоронні аспекти 

збереження пам’ятних багатовікових дерев» 

присвячена 120-річчю НУБіП України 
(18-20 квітня  2018 р.) 

 

Київ-Чигирин 2018 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Просимо підтвердити участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження 

пам’ятних багатовікових дерев», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року у 

Навчально-науковому інституті лісового i садово-паркового господарства 

Національного університету бiopecypciв i природокористування України та 

Національному історико-культурному заповіднику «Чигирин». 
 

Тематика конференції: 
 

1. Сучасні світові тенденції та технології збереження багатовікових дерев. 

2. Пам’ятки природи як об’єкти історико-культурної спадщини. 

3. Правові аспекти охорони та збереження пам’ятних багатовікових дерев. 

4. Використання раритетних природних об’єктів для розвитку туризму. 

5. Охорона, збереження і лікування ботанічної пам’ятки природи ”Дуб 

Максима Залізняка” в історико-культурному та еколого-освітньому аспекті. 

6. Методи біотехнології в системі заходів збереження генофонду 

багатовікових дерев та унікальних рослин. 

 

Форма участі 

1. Доповідь на пленарному засіданні 

2. Доповідь на секції 

3. Стендова доповідь 

4. Публікація статей 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.  

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції збірником наукових 

праць (після конференції). Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів 

за науковим змістом та дотриманням вимог оформлення.  

 

 

Організаційний внесок становить: 200 грн., для студентів участь 

безкоштовна. В оргвнесок входить вартість інформаційних матеріалів конференції, 

екскурсійне обслуговування та участь у coffee-break. Оргвнесок не покриває 

витрати на проїзд та проживання.   

 

Для формування розгорнутої програми конференції до 1 березня 

2018 року просимо надати резюме Вашої доповіді (обcягом до 0,5 сторінки А4 

формату Times New Roman, 14 pt) в електронному варіанті на електронну адресу 

olesya-pikhalo@ukr.net  Піхало Олесі Віталіївні. 
 

 

 

 

 

 

Порядок роботи конференції: 

18 квітня 
830–1000 – реєстрація учасників 

1000–1300 – пленарне засідання 

1300–1400 – перерва на обід 

1400–1500 – екскурсія на об’єкти НУБіП України та Національного природного 

парку «Голосіївський» до місць зростання вікових історичних дерев Голосіївського 

лісу та їх обстеження із застосуванням новітніх методів та сучасних приладів. Збір 

біля центрального входу навчального корпусу № 1 НУБіП України 

1500–1700 – секційні засідання 

1800– урочиста вечеря 

19 квітня 
730–800 – сніданок 

800–1100 – переїзд учасників конференції до Черкаської обл., Звенигородського 

р-ну, с. Будище. Збір біля центрального входу навчального корпусу № 1 НУБіП 

України 

1100–1300 – обговорення новітніх методів і технологій роботи з багатовіковими 

історичними деревами із застосуванням сучасних приладів та тренінг із обстеження 

вікових історичних дерев у с. Будище 

1300–1400 – перерва на обід 

1430–1700 – переїзд учасників конференції до Національного історико-культурного 

заповідника «Чигирин» (Черкаська обл., м. Чигирин) 

1700–1900 – приїзд і розміщення учасників у готелях м. Чигирин  

1900– урочиста вечеря 

20 квітня 
800–830 – сніданок 

900–1000 – екскурсія по об’єктах НІКЗ «Чигирин»  

1000– від’їзд учасників конференції до урочища «Холодний Яр» - місця зростання 

«Дуба Максима Залізняка» 

1000–1300 – обговорення новітніх методів і технологій роботи з багатовіковими 

історичними деревами із застосуванням сучасних приладів. Тренінг із обстеження 

«Дуба Максима Залізняка» методами сучасної арбористики 

1300–1500 – обід 

1500– від’їзд учасників конференції до місць проживання, а делегації Федерації 

Арбористів Польщі та Литви до готелів Києва 

21 квітня 

800–830 – сніданок 

900–1000 – зустріч делегації Федерації Арбористів Польщі та Литви з керівництвом 

Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України та обговорення 

питань взаємовигідного співробітництва 

1000–1300 – екскурсія по території Національного ботанічного саду 

ім. М.М. Гришка НАН України 

1300–1400 – обід 

1400–1700 – продовження екскурсії по території Національного ботанічного саду 

ім. М.М. Гришка НАН України 

1700– від’їзд учасників 
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