
                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО НА 

ФОРУМ НАДРОКОРИСТУВАЧІВ УКРАЇНИ 

«НАДРА УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ» 
 

 

Дата проведення: 12 жовтня 2016, початок о 12:00 

Місце проведення: м. Київ, вул. Салютна 2Б, ВЦ «КИЇВЕКСПОПЛАЗА»  
 

ПРОГРАМА ФОРУМУ 

Модератор: Юрій Єршов, керівник проекту Mining World Україна 2016 

Конференц-зала №2 

12.00-12.15 
«Перспективи розвитку видобутку та переробки рудних та нерудних корисних копалин України»  

Запрошені: 

Кістіон Володимир Євсевійович, Віце-прем’єр-міністр України  
Семерак Остап Михайлович, Міністр екології та природних ресурсів України  

Ковалів Юлія Ігорівна, Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

12.15-12.30 «Сучасне законодавство та практика отримання та продовження спецдозволів 

надрокористування та досвід проведення аукціонів»  
Бояркін Микола Олексійович, Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби геології 

та надр України 

12.30-12.45 «Концепція створення Державної автоматизованої системи нагляду за регіональним 

використанням надр та промисловою безпекою у гірничій промисловості»  
Чернега Роман Тарасович, голова Державної служби України з питань праці 

12.45-13.00 «Постанова КМУ № 615 від 30.05.2011 року та зміни Постановою КМУ № 277 від 06.04.2016 року: 

стимули, преференції вітчизняному виробнику»  
Салій Іван Миколайович, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 

13.00-13.10 «Нормативно-правові та методичні аспекти застосування критеріїв міжнародних стандартів 

звітності для геолого-економічної оцінки запасів і ресурсів корисних копалин ДКЗ України»  
Рудько Георгій Ілліч, д.геол.-мін.н., д.географ.н., д.т.н., проф., голова Державної комісії України по 

запасах корисних копалин 

13.10-13.20 «Перспективи використання єдиної геоінформаційної системи в надрокористуванні»  
Назаренко Михайло Володимирович, д.т.н., директор НВП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» 

КЛАСТЕР 1 Конференц-зал № 1 «Надра України: доступ, видобування та глибинна переробка» 

Модератор: Салій Іван Миколайович, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 

13.30-13.40 «Нерудна (будівельна) сировина: експорт- імпорт та проблеми забезпечення вітчизняних 

підприємств (власників цілісних майнових комплексів)»  
Салій Іван Миколайович, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 

13.40-13.50 «Реформування діючого законодавства з надрокористування – проблеми та перспективи»  

Нецький Владислав Казимирович, Генеральний директор Асоціації виробників нерудних будівельних 
матеріалів України 

13.50-14.00 «Добування та підготовка сировини для підприємств галузі: перспективи та ризики»  

Ткач Ігор Васильович, Генеральний директор компанії SIBELCO 

14.00-14.10 «Інвестиційний потенціал надрокористування: переваги та ризики»  
Погаєв Олександр Костянтинович, Начальник юридичного департаменту Корпорації 

«Укрбудматеріали» 

14.10-14.20 «Досвід інвестування, експлуатація родовища та проблематика розвитку»  
      Коваленко Ірина, Генеральний директор ТОВ «СОКА Україна» 

14.20-14.30 «Влада, бізнес та громадськість – співпраця та синергія»  

Перевозник Ірина Олексіївна, Виконавчий директор Федерації роботодавців гірників України 
 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА 

 необхідно заповнити форму реєстрації https://goo.gl/forms/s9GKqSRLZPAy2nF53 

 або інформацію про учасника (назва компанії, ПІБ, посада учасника, телефон, e-mail) надіслати на 

email: info@avbmv.com.ua  

Реєстрація відкрита до 11 жовтня 2016 року.  Додаткова інформація: +380 44 245-48-39 

ОРГАНІЗАТОРИ 

https://goo.gl/forms/s9GKqSRLZPAy2nF53
https://e.mail.ru/compose?To=info@avbmv.com.ua

