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БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ 2017 
за підтримки Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України  

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерства освіти і науки України 

01-03 березня 2017 року  
 

Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ, 

Броварський проспект, 15, павільйон 3 

 «KYIVBUILD UKRAINE 2017» 

 ОБГРУНТУВАННЯ 

Обсяги будівельних робіт за 2015 рік 
Україна 

2,0 млрд.євро 

Польща 

36,6 млрд.євро 

Частка будівництва у ВВП 
Україна 

2,2% 

Польща 

7% 
 

МІСІЯ 
 

ЗБУДУВАТИ КОМФОРТНУ 

УКРАЇНУ 

 
УЧАСНИКИ СПІЛЬНОГО ПОШУКУ 

 

 Керівники компаній будівельного комплексу  

 Керівники органів центральної влади  

 Керівники регіонів та органів самоврядування  

 Представники бізнесу з країн ЄС 

 Девелопери  

 Дистриб'ютори 

 Університети, коледжі, ПТУ будівельного 

профілю  

ІНІЦІАТОР ТА ОРГАНІЗАТОР 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

СПІЛКА ВИРОБНИКІВ 

БУДМАТЕРІАЛІВ 
 

 

www.avbmv.com.ua    event@avbmv.com.ua 

 

 

 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ   

  
  

     

 

  

 
 

 

 

Запитання щодо Конгресу, заходів в рамках Конгресу, участі, виступів, спонсорства надсилати на 

e-mail: event@avbmv.com.ua, 38 044 245-48-39 
 

Щоб відвідати заходи Будівельного конгресу України: 

1. Обов’язкова реєстрація на заходи Конгресу за посиланням: 

https://goo.gl/forms/HPNnwAub6dvNR2zJ2  

2. Зареєструвавшись на заходи Конгресу, Ви також отримуєте право на безкоштовне відвідування 

виставки KyivBuild Ukraine 2017 (на реєстрації при вході на виставку необхідно назвати свої 

ПІБ та назву компанії для отримання бейджа) 
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http://www.kyivbuild.com.ua/
mailto:event@avbmv.com.ua
https://goo.gl/forms/HPNnwAub6dvNR2zJ2


www.avbmv.com.ua                           www.kyivbuild.com.ua 

Конференція. Зала № 16   

 

Модератор: Пушкарьова Катерина Костянтинівна, Завідувач Кафедри будівельних матеріалів Київського 

національного університету будівництва і архітектури, дійсний член Академії будівництва України, доктор 

технічних наук, професор 

10.00 – 14.30 

 
БЕТОН, ЗАЛІЗОБЕТОН – 2017  

організовує Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів (Салій І.М.) 

10.00 – 10.30 Реєстрація 

 Ситуація на ринку цементів, бетонів та ЗБВ 

10.30 – 10.40 
 Технічне регулювання галузі. Метрологія та стандартизація. Зміни. Перспективи 

та ризики Державний та недержавний ринковий нагляд (контроль)  
Сергій Рубальський, Генеральний директор акредитованого органу сертифікації систем і 

продукції ТОВ «Глобал Сертифік», представник DEKRA / Global Certific в Україні 

10.40 – 10.50  EN / ДБН 

Андрій Бамбура, Завідувач відділу надійності будівельних конструкцій Науково-дослідного 

інституту будівельних конструкцій, доктор технічних наук 

10.50 – 11.00  Впровадження та застосування Євростандартів в цементній галузі України 

Людмила Кріпка, Керівник департаменту науково-технічної і юридичної інформації 

Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» 

11.00 – 11.10  Огляд ринку цементу та бетону 

Володимир Суруп, Віце-президент Промислово-будівельної групи «Ковальська», Голова 

Товариства «Бетон Комплекс» 

11.10 – 11.20 Новітні наукові тенденції та розробки у бетонній індустрії 

Катерина Пушкарьова, Завідувач Кафедри будівельних матеріалів Київського 

національного університету будівництва і архітектури, дійсний член Академії будівництва 

України, доктор технічних наук, професор  

11.20 – 11.30 Бетон і залізобетон у складних умовах експлуатації 

Андрій Плугін, Завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд 

Українського державного університету залізничного транспорту, доктор технічних наук, 

професор 

11.30 – 11.40 Нанотехнології в бетоні 

Леонід Шейніч, Завідувач  відділу Технології виготовлення залізобетонних конструкцій 

Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, доктор технічних наук, професор 

11.40 – 11.50 Енергоефективні рішення у виробництві силікатної продукції 

Ігор Шилович, Директор Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, кандидат 

технічних наук, доцент 

11.50 – 12.00 Сучасні енергоефективні рішення у виробництві бетонів: можливості та практики 

в Україні 

Сергій Дурицький, Головний технолог ТОВ «Бетон Комплекс» 

12.10 – 12.50 Технологія та практика виробництва ЗБВ для збірного будівництва в Україні  

Віталій Ганжа, Генеральний директор Компанії Royal House 

Сергій Тимошенко, Голова правління ПАТ «Домобудівний комбінат №4» 

Володимир Романенко, Директор Заводу залізобетонних виробів ПАТ «ДБК №4» 

Михайло Дудар, Голова наглядової ради ПАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» 

Валерій Нестеров, Голова наглядової ради ПАТ «Комбінат будіндустрії» 
12.50 – 13.00 Інвестиційні проекти майбутнього в Україні: Сучасні Домобудівельні Комбінати  

Василь Омельчук, Головний технолог ПАТ «Домобудівний комбінат №4» 

13.00 – 13.20 Впровадження вдосконалених конструктивних систем із залізобетону у будівництво 

доступного житла 
Андрій Павліков, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних і 

кам'яних конструкцій та опору матеріалів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка 
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Сергій Микитенко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних і 

кам'яних конструкцій та опору матеріалів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка 

13.20 – 13.30 Біоцементація будівельних матеріалів і біозакріплювання грунтів 

Володимир Іванов, Віктор Стабніков, Кафедра біотехнології і мікробіології і Проблемно-

дослідна лабораторія, Національний університет харчових технологій, Київ 

13.30 – 13.40 Лужні бетони 

Раїса Рунова, Професор Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів 

Київського національного університету будівництва та архітектури, доктор технічних 

наук 

13.40 – 13.50 Шлаколужні цементи та бетони – майбутнє будіндустрії 

Олег Петропавловський, Завідувач відділу в’яжучих речовин і бетонів Науково-дослідного 

інституту в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Київського національного 

університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, с.н.с 

13.50 – 14.00 Європейський досвід створення мобільних лабораторій для діагностики бетону з 

використанням морських контейнерів 
Олег Болотських, Доктор-інженер, доцент кафедри Технології будівельного виробництва і 

будівельних матеріалів Харківського Національного Університету міського господарства 

14.00 – 14.30 Підсумки 
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