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Науково-практична конференція 

«Сучасні конструктивні технології та матеріали  

для об’єктів агробізнесу» 

Дата проведення:  09 червня 2016  року, початок о 10.00 

Місце проведення: м. Київ, ВДНГ, проспект Глушкова, 1, шатер 
 

ПРОГРАМА  

9.30-10.00 Реєстрація учасників  

Модератор: Салій Іван Миколайович – Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 

10.00-10.15 «Масштабні програми та проекти розвитку тваринництва та харчової переробки в Україні та 

необхідність масштабного індустріального будівництва» 

    Кутовий Тарас Вікторович – Міністр аграрної політики та продовольства України 

   Козаченко Леонід Петрович – Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та 

земельних відносин, голові Української аграрної конфедерації 

10.15-10.45 «Будівництво та узаконення об’єктів агробізнесу на сільськогосподарських землях»  

    Кошиль Андрій Григорович – Президент Асоціації «Земельна спілка України» 
 

Обговорення нагальних проблем реалізації інвестиційних проектів в Україні 2016-2017 рр. 

10.45-11.00 «Ефективні системи управління аграрними підприємствами. Інфраструктурні зміни - ключ до 

успіху. Вимоги міжнародних стандартів до інфраструктури аграрних підприємств. Європейський 

досвід» 

Березан Валентина Федорівна – Генеральний директор ТОВ «Центр розвитку якості» 

11.00-11.30 

 

 

«Вимоги та вітчизняна практика застосування Регламенту №305/2011ЄС в сфері будівництва, 

ризики від нехтування сучасними технологіями для будівництва об’єктів агробізнесу» 

Рубальський Сергій Семенович – Генеральний директор ТОВ «Глобал Сертифік» 

Кріпка Людмила Миколаївна – Начальник управління науково-технічної інформації Асоціації 

виробників цементу «Укрцемент» 

11.30-11.45 «Науково-технічний супровід та аналіз цін при проектуванні будівництва для агробізнесу 

у відповідності до вимог директив та регламентів ЄС. Спільна відповідальність виробників та 

будівельників» 

Січний Сергій Борисович – Директор ПП «Будівництво-Сучасні технології» 

11.45-12.30 Конструктивний залізобетон, як альтернатива металевим конструкціям в аграрному будівництві 

в Євросоюзі та Україні: «Збірний залізобетонний каркас тип «Портик», «Напівпортик», 

«Панельний без колон» для свиноферм, птахоферм, великої рогатої худоби та зерносховищ» 

Бірюков Володимир Миколайович – Керівник проектів «Техніка та технології для бетонної індустрії» 
 

«Конструктивний залізобетон від «Ковальської» та перспективні розробки» 

Суруп Володимир Юрійович – Віце-президент ПБГ «Ковальська», Голова товариства  

ТОВ «Бетон Комплекс» 

Презентація підприємств-виробників та проектантів за заявками 

12.30-13.00 «Особливості конструкцій і матеріалів фасадних стін та перегородок для аграрного сектору» 

Презентація виробників: бетонних панелей 

                              будівельної цегли 

                              газобетону 

                              SIP панелей 

13.00-13.15 «Очисні споруди із збірних залізобетонних елементів: досвід європейських країн та пропозиції 

вітчизняних виробників» 

Нестеров Валерій Григорович – Голова Наглядової ради ПАТ «Комбінат будіндустрії» 

13.15-13.30 «Автоматизовані котлоагрегати на дровах, щепі, пелетах, твердому паливі тощо та установки для 

отримання біогазу» 

Телющенко Іван Федорович – Генеральний директор ТОВ «Керамейя» 

13.30-14.30 Дружнє спілкування, індивідуальні переговори 

        У програмі можливі зміни та доповнення 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ОРГАНІЗАТОРИ 


