
Рада технічних комітетів стандартизації України 

Асоціація «Укрелектрокабель» 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України  

Національний орган стандартизації України 

 

  
ПРОГРАМА 

проведення ІІ-ої науково-практичної конференції 
 
 

 

ТЕМА: Електробезпека: адаптація законодавства та основоположних 

стандартів України до потреб вітчизняного ринку. 
 

 

МЕТА: Підвищення спроможності України в сфері технічного регулювання, 

шляхом впровадження нових вимог щодо стандартизації  
 

  

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:  7 листопада 2019 року 

 
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:   1000 – 1500 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  Броварський 

проспект, 15, м. Київ (Міжнародний виставковий 
центр, павільйон 1, вхід С, конференц-зала № 2), 
станція метро «Лівобережна»  

 
ОРГАНІЗАТОРИ: Громадська спілка «Рада технічних комітетів стандартизації 

України», Асоціація «Укрелектрокабель»  

 

ЗА СПРИЯННЯМ: Комітету Верховної Ради України з питань економічної 

політики, Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування 

і житлово-комунального господарства, Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України 

 

МОДЕРАТОР ЗАХОДУ: Український науково-дослідний інститут цивільного 

захисту 

 

 
КИЇВ-2019

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244974916&cat_id=244896105
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

     

Кропивницький В.С., голова громадської спілки «Рада технічних комітетів 

стандартизації України», голова ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна 

техніка», начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного 

захисту;  

Пушкар А.П., заступник голови громадської спілки «Рада технічних комітетів 

стандартизації України», президент асоціації «Укрелектрокабель»;  

Ніжник В.В., відповідальний секретар громадської спілки «Рада технічних 

комітетів стандартизації України»; 

 

УЧАСНИКИ: 

 

У науково-технічній конференції братимуть участь представники: 

 

Комітетів Верховної Ради України; 

Кабінету Міністрів України; 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом»; 

НЕК «Укренерго»; 

ПрАТ «Укргідроенерго»; 

Національного органу стандартизації України; 

Громадської спілки «Рада технічних комітетів стандартизації України»; 

Технічних комітетів стандартизації України; 

Асоціацій виробників та споживачів України; 

Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. 
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ПЛАН 

проведення науково-технічної конференції 

 (четверг, 7 листопада 2019 року) 
 

Час 
проведення 

 

Назва заходу. Тема доповіді, обговорення тощо. 
(доповідачі, відповідальні особи) 

930– 1000 Реєстрація учасників конференції.  
Павільйон 1, вхід С, конференц-зала № 2, Міжнародного 
виставкового центру, Броварський проспект, 15, м. Київ 

Відповідальні за реєстрацію учасників конференції:  

Голікова С.Ю., Несенюк Л.П., Ільченко Н.М. 
 

1000– 1010 
Відкриття конференції.  
 
Голова Громадської спілки «Рада технічних комітетів 
стандартизації України», Кропивницький В.С. 

 
 
 
 
 

1010– 1040 

Привітальні слова: 
 
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 
економічного розвитку, Підласа Роксолана Андріївна 

 
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування, Шуляк Олена 

Олексіївна 

 
Представник Кабінету Міністрів України 
 
Директор департаменту технічного регулювання Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
Віткін Леонід Михайлович 

 Доповіді 

 
1040 – 1100 

Щодо внесення змін до Закону України «Про технічні регламенти 
та оцінку відповідності», представник Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України 

1100 – 1120 Європейска перспектива безпеки в енергетиці. 
Голова Ради Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Плачков Иван 

Васильович 
1120 – 1140 Положення законопроекту № 2172 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з 
боку органів ринкового нагляду", представник Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України   

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00534I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00534I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00534I.html
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Час 
проведення 

 

Назва заходу. Тема доповіді, обговорення тощо. 
(доповідачі, відповідальні особи) 

1140– 1200 Перспективи змін в Держпрожспоживслужбі у зв’язку з 
прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з 
боку органів ринкового нагляду", Голова Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, Лапа Володимир Іванович 

1200– 1230 Перерва (кава-брейк) 

1230 1250 Проблемні питання та перспективи перегляду основоположного 
стандарту ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури 
створення, діяльності та припинення діяльності технічних 
комітетів стандартизації, ТОВ ОБО Беттерман Україна 
Баранник Євген Якович  

1250–1310  Перспективи бізнесу від участі у діяльності технічних комітетів 
стандартизації на прикладі європейського досвіду, представник 
Твіннінгу в Україні 

1310–1330 Дзеркальність національних технічних комітетів стандартизації з 
європейськими та міжнародними технічними комітетами, 
перспективи бізнесу в участі діяльності технічних комітетів 
стандартизації 
Представник Державного підприємства «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») 

1330–1350 Досвід адаптації  сучасних національних стандартів на об’єктах 

атомної енергетики 
Представник Державного підприємства «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 

1350–1410 Закони та реальність в технічному регулюванні і ринковому 
нагляді. 
Заступник голови Громадської спілки «Рада технічних комітетів 

стандартизації України», Президент асоціації 
«Укрелектрокабель» 
Пушкар А.П.   

1410 – 1450 Обговорення, дискусія, відповіді на запитання, інші виступи 
бажаючих 

1450– 1500 Підведення підсумків науково-технічної конференції та закриття.  
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00534I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00534I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00534I.html

