Асоціація «Укроліяпром»

Міністерство освіти і науки України
Національний університет
харчових технологій
Інститут післядипломної освіти НУХТ

ЗАПРОШЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі семінару «Контроль умов зберігання,
підготовки до знезараження від шкідників запасів. Знезараження та особливості при
виконанні експортних контрактів щодо якості олійних культур та продуктів їх
переробки згідно з міжнародними вимогами. Стандарти НАССР. Пест-контроль».
Семінар проводиться за адресою: 21-22 лютого в м. Києві , вул. Естонська, 8а.
На навчання запрошуються:
Спеціалісти, які займаються контролем умов зберігання, підготовкою до
знезараження від шкідників запасів, знезараженням (особливості при виконанні
експортних контрактів щодо якості олійних культур та продуктів їх переробки згідно з
міжнародними вимогами).
Навчання проводять висококваліфіковані фахівці Міністерства аграрної політики,
Держпродспоживнагляду, Державного науково-дослідного інституту ветеринарії та
кормових добавок, Інституту кормів та сільського господарства Поділля УААН,
Державної установи Інституту захисту ґрунтів України, Інституту післядипломної освіти
Національного університету харчових технологій (ІПДО НУХТ) та представники
міжнародних фірм.
За результатами навчання видається Сертифікат.
При наявності медичної довідки у слухача щодо допуску до роботи з пестицидами
після прослуховування лекцій фахівців управління фітосанітарної служби,
Держпродспоживнагляду може бути виписано Свідоцтво про допуск до роботи з
пестицидами та їх безпечного використання.
Вартість навчання – 2500 грн. (без вартості проживання та харчування).
Кількість місць обмежена.
Для участі у навчанні необхідно зареєструватися та сплатити рахунок:
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172
р/р 31257264116745
ЕДРПОУ 003899127
Індивідуальний податковий № 020709326503
Свідоцтво платника ПДВ № 37038379
Директор Баранов В.І.

Для податкової: назва
Національний університет харчових технологій, Інститут післядипломної освіти
Національного університету харчових технологій
ЄДРПОУ 02070938
Номер філії: 1
Слухачі мають можливість проживання за місцем навчання (м. Київ,
вул. Естонська, 8а. Метро «Нивки», трол. №№ 5, 26; авт. №№ 14, 23, 32; зупинка
«Вул. Естонська»).
Вартість проживання у номері на 2 особи – 200 грн.
Можливий достроковий заїзд.
Реєстрація у довільній формі (прізвище та ім'я, посада, назва підприємства) за
електронною адресою:
ipdo_agro@ukr.net
smm9631@gmail.com
Організаційна група з проведення семінару:
Куянов Володимир Вікторович – зав. кафедри переробки с/г продукції ІПДО
НУХТ, к. т. н., доцент (тел.: (050) 648-02-05; (068) 205-00-71);
Соболєв Андрій Сергійович – академік МАБЖД, канд. біол. наук, доцент кафедри
переробки с/г продукції ІПДО НУХТ (тел. (097) 257-63-03);
Гавлінський Петро Пантелійович – заст. директора ТОВ «Агрика-Україна», член
дирекції ГО «Фумігаційна асоціація» (тел. (050) 414-14-89).
Довідкова інформація:
Слухачі також мають можливість у термін з 21 по 22 лютого 2018 року взяти участь
у роботі міжнародних виставок: «Сховища для фруктів, овочів, ягід», «Зернові
технології», «Овочі, фрукти, логістика», «Клуб садоводів», які будуть проходити у
Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ, вул. Салютна, 2Б, метро «Нивки») поряд
з місцем проведення семінару.

