
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

 

Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів організовує в рамках XXXI міжнародної 

виставки по будівництву, новим технологіям і матеріалам «Ваш дім, Одеса» 22 лютого 

2018 року конференцію 

«Інноваційні енерго- та ресурсоефективні будівельні матеріали  

та конструкції в сучасному будівництві, реновації та реставрації» 
 

Також запрошуємо Вас взяти участь в урочистій церемонії відкриття виставки за участю 

Президента Спілки Салія Івана Миколайовича 22 лютого 2018 року, початок о 10:00, за 

адресою м. Одеса, Морвокзал, вул. Приморська 6. 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Модератор: Салій Іван Миколайович, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 
 

 

 Дата та час проведення: 22.02.2018 р. початок о 12:30 

 Місце проведення: конференц-зала №1 

12:30-12:45 Енергоефективні, інноваційні будматеріали – вітчизняні пропозиції та європейська 

практика (Стокгольм, Брюссель) 

      Салій Іван Миколайович, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 

12:45-13:00 Мінімізація ризиків компаній-виробників будматеріалів при роботі на внутрішньому 

і зовнішніх ринках 

Когут Юрій Іванович, генеральний директор Консалтингової компанії «Сідкон» 

13:00-13:15 GOLDEN TILE (Харківський плитковий завод): Нові технології та напрямки 

використання керамогранітної плитки. Сучасні тренди та переваги 

13:15-13:30 Енергоефективне виробництво енергоефективного продукту - керамблоки, рядова 

цегла та клінкер 

      Савченко Анатолій Леонідович, заступник головного інженера ТОВ «Керамейя» 

13:30-13:45 Профілі із склопластика як шлях до енерго- та ресурсозбереження 

      Михайлова Тетяна Василівна, спеціаліст з технічної експертизи  

      ТОВ «НВП Сєверодонецький Склопластик» 

13:45-14:00 Сучасні матеріали зі сталі для покрівель та фасадів 

Мельник Володимир Іванович, директор з маркетингу ТОВ Сталекс» 

14:00-14:15 Енергоефективні стінові матеріали в сучасному будівництві 

Бурлаченко Олександр Петрович, генеральний директор ТОВ «Валькірія» 

14:15-14:30 Коутекс, як універсальний полімерний матеріал для будівництва та ремонту 

Михайлова Олена Олексіївна, комерційний директор ТОВ «Коутекс»   

14:30-14:45 Енергоефективні будматеріали (Республіка Білорусь) 

Манойленко Максим Вікторович, директор ТОВ «БСМ-Україна» 
 

         

Участь в заходах безкоштовна!            

Отримати запрошення на виставку «Ваш дім, Одеса»: http://expo-odessa.com/ru/vdo-visitors 

Реєстрація на конференцію: http://expo-odessa.com/ru/vdo-meropiyatiy 

         

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВИРОБНИКІВ БУДМАТЕРІАЛІВ  
UKRAINIAN UNION OF MANUFACTURERS OF BUILDING MATERIALS 

 

info@avbmv.com.ua, spilkavb@gmail.com, www.avbmv.com.ua, +38 044 245 48 39 

м. Київ, вул. Освіти, 4, оф. 321,  

поштова адреса: 03037, м. Київ, а/с 75 
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