
 

Круглий стіл  

«Підвищення ефективності та екологічної безпеки сільського 

господарства Житомирщини в сучасних умовах» 

Дата проведення: 23 вересня. 

Місце проведення: Поліський Національний Університет, м. Житомир,  

Старий бульвар, 7, конфернц-зала, початок об 11.00 

Запрошені: 

 

- Малков Михайло Володимирович,  координатор програм розвитку Продовольчої і 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні; 

- Ільченко Віталій Володимирович, директор групи компаній «УКРАВІТ», 

ukravit@ukravit.ua; 

- Правдива Олександра Борисівна, міжнародний експерт, екологічні рамкові програми 

ЄС, «Золотий Стандарт»;  alexandra.pravdivaya@gmail.com; 

- Циганок Людмила Василівна, президент асоціації екологів України; 

-  представники Поліського Національного Університету; 

- Павлишин Микола Михайлович,  д-р техн. наук, професор НТУУ КПІ  ім. І. 

Сікорського, mykola.pavlishin@gmail.com; 

- Білявська Людмила Олексіївна, д-р біол. наук, с.н.с. Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,  bilyuvskal@ukr.net; 

- Пономаренко Сергій Платонович, директор ДП «МНТЦ «АГРОБІОТЕХ» НАН та 

МОН України, д-р біол. наук;  agrobiotech.ua@ukr.net; 

- Литовченко Андрій Миколайович, директор «Інноваційна компанія Біоінвест-Агро», 

канд. екон. наук. bioinvest@ukr.net; 

- Адамчук Валерій Васильович,  член президії НААНУ, директор ННЦ "ІМЕСГ" НААН; 

- Проценко Сергій Анатолійович, директор «Інститут здоров'я рослин», 

Sergii.Protsenko@ukravit.ua; 

- Осіпов Дмитро Леонідович, керівник науково-дослідного центру біоенергетичних 

технологій сільгоспвиробництва,  dmytro.osypov@gmail.com; 

- Остах Микола Михайлович, науковий консультант ДП «МНТЦ «АГРОБІОТЕХ» НАН 

та МОН України; 

- Соколюк Олег Пантелейович, директор ТОВ «НВП «ЕКОБІОСТАНДАРТ»,  

sok-ol@ukr.net; 

- Перевозник Олена В’ячеславівна, шеф-редактор журналу «Надзвичайна ситуація +»; 

__________________________________________________________________________ 

Присутні - керівництво області, Поліський Національний Університет, керівники 

районних адміністрацій, голови ОТГ,  представники громадської ради при ЖОДА, біля 50 

представників агрогосподарств. 

Модератор - Павлишин Микола Михайлович  
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Мета 

- обговорення шляхів та підходів з розробки та подальшої реалізації на 

регіональному рівні проекту протидії незворотним змінам клімату, зменшення 

витрат і ризиків рослинницької галузі, збереження та відродження родючості земель, 

покращення водного балансу, за рахунок оптимізації основних технологічних 

процедур, в тому числі енергозберігаючих принципів ґрунтообробки, інноваційних 

підходів захисту та живлення рослин, впровадження у с/г виробництво системних 

біотехнологічних рішень; 

- вивчення досвіду провідних наукових установ країни та регіону для подальшого 

відпрацювання регіональної програми  біологізації с/г виробництва за підтримки 

державних органів, вітчизняних науковців та профільних міжнародних організацій; 

- надання об’єднаним територіальним громадам, аграрним підприємствам та 

фермерам регіону сучасних інструментів для підвищення рентабельності с/г 

виробництва, покращення екологічної ситуації в регіоні, отримання продукції 

рослинництва з підвищеними якісними показниками. 

 

Круглий стіл 

«Підвищення ефективності та екологічної безпеки сільського 

господарства Житомирщини в сучасних умовах» 

 

ПРОГРАМА: 

1. Привітання і вступне слово - голова Житомирської ОДА Бунечко 

Віталій Іванович (перший заступник голови Житомирської ОДА 

Федоренко Володимир Ілліч),   3-5 хв. 

 

2. Привітання і вступне слово - ректор Поліського Національного 

Університету Скидан Олег Васильвич, доктор економічних наук, 

професор, 3-5 хв. 

 

3. Світові проблеми та виклики розвитку і трансформації 

сільськогосподарського виробництва – Малков Михайло 

Володимирович, координатор програм розвитку Продовольчої  і 

сільськогосподарської організації (ФАО) в Україні, 10 - 15 хв. 

(сучасні виклики та загрози людству, стан аграрної галузі та шляхи 

забезпечення продовольчої безпеки в світі) 

 

4. Сучасний стан сільського господарства Житомирщини – Скидан  

Олег Васильвич, доктор економічних наук, професор, до 10 хв.  



 

5. Звернення до аудиторії (сільгоспвиробники, голови ОТГ), 

обговорення стану сільгоспугідь  – представники ОТГ, виробники, 

фермери - Остах Микола Михайлович, та інші, запитання – відповіді, 

10 – 15  хв. 

 

6. Агросинергетика, як базова технологія мобілізації ресурсів з 

відродження природного біологічного потенціалу ґрунтів в умовах 

глобальних змін клімату. Біологізація сільгоспвиробництва. 

Ефективні сучасні біотехнологічні рішення (доповідь про 

інструменти протидії незворотнім змінам клімату в аграрній галузі, 

збереження та відновлення родючості ґрунтів, впровадження 

енергозберігаючих та ресурсоощадних технологій обробітку 

ґрунту,підвищення рентабельності сільгоспвиробництва за рахунок 

впровадження біотехнологічних рішень …) 

- Литовченко Андрій Миколайович, 10 хв. 

- Білявська Людмила Олексіївна, 10-15 хв. 

- Остах Микола Михайлович, 10  хв. 

Запитання – відповіді, 10 хв.. 

 

7. Обговорення – Павлишин  Микола Михайлович, 5 хв. Запитання – 

відповіді, до 10 хв. 

 

8. Використання регуляторів росту рослин з біозахисним ефектом – 

Пономаренко Сергій Платонович, 10 хв. (доповідь про використання 

сучасних біологічних РРР для підвищення стійкості до шкідників і 

стресів, підсилення фотосинтетичної активності,зниження 

фітотоксичної дії пестицидів, засвоєння добрив та мікродобрив…).  

 

Запитання – відповіді, 5 хв. 

 

9. Забезпечення якості сільськогосподарської продукції у 

відповідності до вимог ЄС – Павлишин  Микола Михайлович, 10 

хв. 

Запитання – відповіді, 10 хв. 

(вимоги ЄС до якості сільгосппродукції, покращення якісних 

показників кінцевої продукції, відношення аграрної галузі до викидів 

парникових газів, можливість скорочення викидів парникових газів 

за рахунок використання енергозберігаючих технологій обробітку 



ґрунтів, необхідність впровадження технологій спрямованих на 

секвестрацію парникових газів, введення в дію закону України «Про 

засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових 

газів»..) 

 

10.  Фінансові інструменти, залучення безповоротних фінансових 

ресурсів в аграрну галузь Житомирської області – Правдива  

Олександра Борисівна, 15 хв. (про можливості залучення 

безповоротних фінансових ресурсів в аграрну галузь…) 

Запитання – відповіді, 10 хв 

 

11.  Підведення підсумків. 

-  Павлишин Микола Михайлович, 

-  Малков Михайло Володимирович, 

-  Скидан Олег Васильвич, 

-  Бунечко Віталій Іванович. 

 всього 10 хв. 


