
 

ПРОГРАМА 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» 

м. Київ 
 

21-22 лютого 2018 року 
 

№ 
п/п Назва теми Початок/кінець Лектор 

 

1 2 3 4 

21 лютого 2018 року 
 Реєстрація учасників 9.00-9.15  

  
Вступне слово 

9.15-9.30 
 

9.30-9.50 

Баранов В.І. 
 
Представник 
Міністерства аграрної 
політики 

1. Кодекс Аліментаріус – методологічна 
основа побудови систем безпеки харчових 
продуктів. Міжнародне законодавство 
щодо харчової продукції: стандарти ISO 
22000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 5000 
Пест-контроль – програма передумова 
НАССР 

9.50-10.20 Соболєв А.С., 
академік МАБЖД, 
канд. біол. наук, 
доцент ІПДО НУХТ 

2. Рішення спірних питань по якості та 
безпечності продукції агропромислового 
комплексу при виконанні міжнародних 
контрактів 

10.20-11.30 Оніщенко О., 
Іноземне 
підприємство «SGS 
Україна» –  
світовий лідер у сфері 
інспекційних послуг, 
експертизи 

Кава-брейк 

3. GMP як програма передумови НАССР у 
країнах Азії та Європи 
Вимоги до якості шроту згідно з діючим 
законодавством України та Європейського 
Союзу 

11.40-13.30 Інститут кормів та 
сільського 
господарства Поділля 
УААН 
Левицький Т.Р., 
заст. директора 
Державного науково-
дослідного 
контрольного 
інституту ветеринарії 
та кормових добавок 

Перерва 13.30-14.30  
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4. Класифікація шкідників запасів та методи 
їх знезараження 

14.30-15.15 Плиска М.М., 
канд. біол. наук, 
доцент ІПДО НУХТ 

5. Знезараження с/г продукції, продуктів її 
переробки та об’єктів їх зберігання від 
шкідників запасів (включаючи особливості 
фумігації шроту). Види знезараження. 
Пестициди 

15.15-16.15 Гавлінський П.П., 
заст. директора ТОВ 
«Агріка Україна», 
ВГО «Фумігаційна 
асоціація України» 

 Дискусія 16.25  

22 лютого 2018 року 

1. Пестициди, які використовуються для 
обробки насіння та посівів олійних 
культур в Україні та за кордоном. ГДК 
залишків пестицидів у кормах (зокрема, 
металоксилу) 

9.00-10.00 Представник ТОВ 
«Сенгента Україна» 

2. ∗ Заняття з безпечного застосування 
пестицидів. Класифікація пестицидів і 
агрохімікатів за призначенням і 
токсичністю, гігієнічні вимоги до них. 
Роль захисту рослин у формуванні врожаю 

10.30-12.20 Москотін Ю.В., 
заступник начальника 
відділу контролю за 
обігом ЗЗР 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки у Київській 
області Держпрод-
споживнагляду 

Кава-брейк 

3. Дератизація в сільському господарстві. 
Специфіка організації роботи при 
зберіганні олійних культур та продуктів їх 
переробки 

12.30-13.15 Іванова С.О., 
кандидат технічних 
наук, директор ТОВ 
«Спецтехнологія» 

Перерва 13.15-14.15  

4. Дезінфекція складських приміщень та 
елеваторів 

14.15-15.00 Представник 
спеціалізованої 
організації по 
дезінфекції 

5. Перехід кадмію по ланцюгу: ґрунт – 
рослина – корма – продукти тваринництва 

15.00-15.45 Жилкін В.А., 
заст. директора 
Державної установи 
Інституту захисту 
ґрунтів України 

6. Обладнання та технологія проведення 
аналізу з визначення якісних показників 
сировини та готової продукції при роботі з 
олійними культурами та продуктами їх 
переробки 

15.45-16.45 Арнаут В.П., 
директор ТОВ «Venta 
lab» 
 

 Дискусія. Вручення сертифікатів, 
посвідчень (бажаючим) про допуск до 

16.45  
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роботи з пестицидами 
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