Наша адреса: Україна, 03680,
м.
Київ, вул. Заболотного, 19; Національний
науковий центр «Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича».
Схема проїзду: від метро «Виставковий
центр» тролейбусом
№ 11, від метро
«Академмістечко» марш. таксі № 56-к до
зупинки «Інститут бджільництва».

Вартість участі у виставці-ярмарку:
робоче місце 3 х 6 м - для фізичних осіб – 250
грн/день.
Оргвнесок за участь у конференції – 50 грн.
Кошти сплачуються безпосередньо в
бухгалтерії Інституту або перераховуються
на
р/р 31253201112930 в ГУ ДКСУ м.
Києва,
МФО 820019,
код ЄДРПОУ
03079829.
Замовлення для участі у виставці-ярмарку:
тел.: (044) 522-17-81 – бухгалтерія;
(098) 344-71-99, (095) 595-18-97 - оргкомітет

Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича»
Спілка пасічників України

ВИСТАВКА - ЯРМАРОК

Інформація для спонсорів:

М

Виставковий центр

Участь у спонсорській програмі гарантує:
1) безкоштовне надання робочої площі
розміром 3 х 6 м;
2) розповсюдження друкованих рекламних
матеріалів, буклетів компанії - спонсора або
зразків продукції під час роботи виставкиярмарку;
3) розміщення логотипу компанії – спонсора
на сторінці офіційного сайту ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича;
4) надання слова представнику компанії спонсора
під час відкриття виставкиярмарку;
5)
вручення
Офіційного
Сертифікату
спонсора
виставки-ярмарку; розміщення
логотипу на друкованих матеріалах майстеркласів;
Спонсорські
внески:
«золотий
спонсор» (виконання пунктів 1-5) – 10 тис.
грн.; «срібний спонсор»
(виконання
пунктів 1-4) – 5 тис. грн.; «бронзовий
спонсор» (виконання пунктів 1-3) – 3 тис.
грн.

БДЖІЛЬНИЦТВО – 2015
ТА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ ПО БДЖІЛЬНИЦТВУ З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

ЗАПРОШЕННЯ

14–17 травня 2015 р.
м. Київ, вул. Заболотного, 19

Шановний (а)
_________________________________
Організаційний комітет запрошує Вас
взяти участь у роботі виставки-ярмарку
«БДЖІЛЬНИЦТВО – 2015»
яка відбудеться

14-17 ТРАВНЯ 2015 року
та

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПО БДЖІЛЬНИЦТВУ З МІЖНАРОДНОЮ
УЧАСТЮ
14-15 ТРАВНЯ 2015 року
на території Національного наукового центру
«Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича»
м. Київ, вул. Заболотного, 19

На виставці-ярмарку будуть представлені

бджолині пакети та бджолині матки,
пасічницький реманент, вулики, вощина,
ветеринарні препарати, продукція галузі
бджільництва – мед, прополіс, квітковий
пилок, перга, література.
Оргкомітет виставки-ярмарку:

Жукорський Остап Мирославович – в.о.
академіка-секретаря НААН України;
Кваша Микола Михайлович – директор
Департаменту тваринництва Міністерства
аграрної політики та продовольства України;
Мельничук Андрій Анатолійович виконуючий обов'язки голови Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації;
Галатюк Олександр Євстафійович –
директор ННЦ «Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича»;
Веред Леонід Іванович – президент Спілки
пасічників України;
Колесник Микола Петрович – радник мера
м. Києва

Програма виставки-ярмарку
та науково-практичної конференції по
бджільництву

14 травня 2015 р.

10:00-10:30
ВІДКРИТТЯ
ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ
ТА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПО БДЖІЛЬНИЦТВУ
Вітальне слово: представники Верховної Ради України,
Міністерства агрополітики та продовольства України,
Національної академії аграрних наук України, ННЦ
«Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», Спілки
пасічників України..

10: 30 – 13: 30 (пленарні засідання)
Наукова програма науково-практичної конференції по
бджільництву з міжнародною участю

12:15 – 12:35 Генофонд карпатської породи
медоносних
бджіл.
Практичне
бджільництво
(Керек Степан Степанович, завідуючий лабораторії
розведення та селекції бджіл карпатської породи);
12:35 – 12:55 Бджільництво Польської Народної
Республіки
(представник делегації пасічників з
Польщі);
12: 55 – 13:15 Нарощування сили бджолиних сімей
до медозбору з білої акації (Веред Леонід Іванович,
президент Спілки пасічників України);
13:15 – 13:30
Завершення пленарних засідань
науково-практичної конференції по бджільництву з
міжнародною участю та прийняття спільного рішення
конференції;
13: 30 -14: 15 Перерва на обід;
14:15 – 18:00 Ділові зустрічі. Переговори. Оглядова
екскурсія (торгівельний майданчик виставки-ярмарку
«БДЖІЛЬНИЦТВО-2015»,
музей
бджільництва,
експериментальна
пасіка,
лабораторія
якості
продуктів бджільництва).

15 травня 2015 р.

11:00 – 11:20 Генофонд української породи медоносних
бджіл. Практичне бджільництво (Гречка Ганна Миколаївна,
завідувач відділом розведення і селекції бджіл української
степової породи);

8:00 – 13:00 – відвідування товарної пасіки пасічника
Чуприни Д.О.;

11:20 – 11:40 Бджільництво Клайпедського краю Литовської
Республіки (Арунас Невердаускас, голова общини пасічників
Прекуле Клайпедського краю, Горчаков Ніколай пасічник);

14:00 – 17:00 – екскурсія до Музею архітектури та
побуту України;

11:40 – 11:55 Стан бджільництва у Франції та перспективи
співробітництва з Україною (Ліонель Бурон, керівник фірми
«Томаш-Апікультура»);
11:55 – 12:15 Наукове забезпечення галузі бджільництва
України. Особливості боротьби з варроозом в залежності від
епізоотичної ситуації
(директор ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича», доктор вет. наук,
професор Галатюк Олександр Євстафійович);

13:00 – 13:45 – перерва на обід;

18:00 – закриття науково-практичної конференції по
бджільництву з міжнародною участю.

Контактні телефони:
(044) 526-67-98 - Галатюк Олександр
Євстафійович;
(067) 278-70-57 Міщенко Олександр
Антонович;
E-mail: honey72@i.ua
http://prokopovich.com.ua

