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« Українська   горіхова   Асоціація » 
49089, Україна, м. Дніпро,  вул. Старокозацька, будинок 52, офіс 267. 

тел. моб +38 050 5686462,  096 2924506   E-mail ukr-nuts@ukr.net 

р/р.2600696761, АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Київ, МФО* 380805,  ЕДРПОУ* 35987029 

 Шановне панство! 

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародної конференції 
«ГОРІХІВНИЦТВО В ЗОНІ ПОЛІССЯ, ПІВНІЧНИХ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ РЕГІОНАХ 

УКРАЇНИ, БІЛОРУСІ ТА ПОЛЬЩІ:  СЕЛЕКЦІЯ, ПЕРЕРОБКА, ІННОВАЦІЇ»  

 

Місце проведення: Україна , м. Рівне  конференц – зал  готель Мир вул. Міцкевича, 32 

Дата, час проведення: 29 листопада  2019 року  з 9.00 до 17.00. 

Організатори семінару: Відділ з питань агрополітики Міністерства з розвитку економіки, торгівлі і 

сільського господарства України, Рівненська обласна державна адміністрація, ВГО «Українська 

горіхова асоціація», ГО «Зелені ініціативи Рівного», Інформаційний партнер, проект «Технології та 

Інновації», 

Основні теми: 

● Теорія і практика вирощування фундука:  

  - посадковий матеріал, отриманий ін вітро, щепленням на ведмежий горіх, класичний кущовий; 

  - саджанці фундука української, польської, італійської, грузинської та білоруської селекції;   

   - вибір варіанту, оформлення та обґрунтування різноманітності горіхових насаджень: 1. Дешеві  

    (сіянці для: лісопосадки, дорожні, полезахисні насадження, озеленення, захист  тваринницьких 

ферм); 2. Насадження сортовими формами горіхоплідних культур. 3. Не традиційні для України 

горіхоплідні культури (мигдаль, горіх чорний, пекан, їстівний  каштан, фісташки, інші). 

    - обладнання та техніка для прибирання та переробки фундука; 

    - пропозиція кооперації для невеликих садів з переробки і збуту горіха;  

● Економічне обґрунтування створення  та розвитку горіхового бізнесу, земельні питання;  

● Питання переробки, реалізації горіха та продуктів переробки;  

● Горіхова різноманітність: горіх волоський (грецький), мигдаль, пекан, фісташки та багато інших 

практичних відповідей для широкого кола інтересів й бізнесів.  

 Розклад роботи. 

30 листопада    9.00 - 10.00  –  реєстрація учасників конференції, спілкування, відвідування виставки. 

                         10.00 – 17.00 проведення конференції.  

                         13.00 – 14.00 перерва, спілкування, відвідування виставки. 

                         18.00 - Вечір знайомств – фуршет. 

Запрошуються: 

 Вчені, фермери-практики, садівники та інші фахівці в галузі горіхівництва з України, Білорусії, 

Польщі, Туреччини,  Італії. 

 Керівники розплідників, сад проекту, підприємств з переробки та експорту горіхової продукції. 

 Керівники обласних та місцевих  організацій. 

 Представники ЗМІ. 

Вперше розглядатимуться в комплексі практичні питання щодо бізнес-плану створення горіхових 

садів в зоні Полісся, північних та центральних  регіонах України, Білорусії та  Польщі, проектування 

садів, закладка та догляду за садом, а також системний підхід до переробки, реалізації  горіхової 

продукції, отримання грошових компенсацій за саджанці та інші питання, запропоновані учасниками 

семінару. 

Практичні  поради щодо: створення садів фундука, горіха волоського, мигдаля, пекана, фісташки, 

отримання саджанців in-vitro,  щеплення на медвежій горіх, аналіз сортів (українські, білоруські, 

польські, грузинські, італійські). 

Під час роботи конференції  ви знайдете партнерів, продавців і покупців, ознайомитесь з новітніми 

технологіями, обладнанням, отримаєте інформацію з усіх питань, пов’язаних з горіхоплідними 

культурами. Ви також зможете запропонувати (продати) свої товари і послуги, придбати потрібну 

літературу, підручники, інформаційні збірки, замовити саджанці, роботи і послуги. 

Під час конференції  відбудеться прийом та реєстрація нових членів ВГО «Українська  горіхова 



Асоціація». 

   Від імені організаційного комітету 

Президент  Асоціації                                                                        Володимир Пахно 
Довідки за телефонами:  

050 5686462   096 2924506  Володимир Пахно 

096 2250350 Скрипчук Петро Михайлович 

Заявки на E-mail:  ukr-nuts@ukr.net   або   petroskrypchuk@gmail.com     

 

Участь у конференції  платна. 
Учасником конференції може бути фізична особа, або підприємство, установа в особі керівника,  які 

надіслали заяву та сплатили реєстраційний внесок 

          Реєстраційний внесок  для одного учасника: 

• Для учасників  900.00 грн. 

• Для членів Асоціації, учасників АТО (із представленням посвідчення)  – 500 грн. 

 

У вартість участі входить:  

1. Реєстраційний внесок.  

2. Участь у конференції.  

3. Пакет з інформаційними матеріалами.  

4. Доповіді спікерів конференції, після її закінчення (за замовленням) в електронному вигляді. 

5. Спілкування зі спікерами та учасниками конференції. 

6.  Відвідування виставки та дегустація продуктів переробки горіха. 

 

Рекламні послуги (для учасників конференції).  

1. Вкладення рекламних листівок в Пакет з інформаційними матеріалами - 500.00 гривень.  

2. Розміщення рекламного стенду або плаката в місці проведення  конференції - 1000.00 гривень. 

 3. Рекламний виступ з презентацією своїх послуг або товару (10 хвилин + 5 хвилин відповіді на 

питання) - 3000.00 гривень.  Право запрошення необмеженої кількості учасників зі знижкою 

реєстраційного  внеску 10%. 

 

Для представників ЗМІ, науковців - участь безкоштовна, за наявності направлення від керівництва та  

надання Асоціації своїх матеріалів за результатами конференції. 

Заявка 
на участь у міжнародної конференції 

«ГОРІХІВНИЦТВО В ЗОНІ ПОЛІССЯ, ПІВНІЧНИХ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ, 

БІЛОРУСІ ТА ПОЛЬЩІ:  СЕЛЕКЦІЯ, ПЕРЕРОБКА, ІННОВАЦІЇ»  

Заповнити та надіслати  на  ukr-nuts@ukr.net     petroskrypchuk@gmail.com                        

                                                                                                                             (Обов’язково)         
Повне найменування підприємства, або п.і. учасника  

 

Тел/факс  

E-mail:*  

Інші учасники:  

1. Прізвище,  Ім’я  учасника, посада 

2. Прізвище, Ім’я  учасника, посада 

3. Прізвище, Ім’я  учасника, посада 

 

 

Оплату можливо  провести через банк за рахунком після отримання заявки, або при реєстрації на 

конференції.               

При оплаті реєстраційного внеску  до 1 листопада знижка 10%. 

Знижка на другого учасника з заявки 100 грн. 

Контакти готелю Мир для замовлення номера для поселення:   Украина, м. Рівне, вул. Міцкевича, 32 

 +38 (067) 334-88-09 (Ольга) ,   +38 (0362) 63-63-02 (черговий адміністратор),  +38 (0362) 63-63-04                            

hotel-mirrovno@ukr.net     Skype: mir.hotel (відділ  номерів) бронювання  
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