
ПРОГРАМА 
ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ТЕМА: Стандартизація, оцінка відповідності та ринковий нагляд в електротехніці. 
Проблеми системи державних закупівель та їх вирішення. Євроінтеграційні 
зрушення. 

МЕТА: Забезпечення безпеки людей та об'єктів. Заходи від застосування 
фальсифікату та неякісної електротехнічної продукції. 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 7 листопада 2018 року 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 1100 – 1710 

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 промислової політики та 
підприємництва, Мінекономрозвитку України, Міненерговугілля України, Мінрегіону України, 
Національного органу стандартизації України, ДСНС України 
КОНТАКТИ: Бевз Василь Григорович, віце-президент, виконавчий директор 
Асоціації «Укрелектрокабель» 
тел.: 050-358-04-13 

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»; 
Бевз В.Г., віце-президент, виконавчий директор Асоціації «Укрелектрокабель»; 
Ніжник В.В., відповідальний секретар громадської спілки «Рада технічних комітетів 
стандартизації України»; 
Кравченко Р.І., провідний науковий співробітник науково-дослідного центру технічного 
регулювання Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. 

УЧАСНИКИ: 

У науково-технічній конференції братимуть участь представники: 
Профільного комітету Верховної Ради України; 
Кабінету Міністрів України; 
Мінекономрозвитку України; 
Міненерговугілля України; 
Міністерства Оборони України; 
Мінрегіонбуду України; 
ДСНС України; 
Державної регуляторної служби України; 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 
Інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють функції технічного 
регулювання; 
Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»; 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; 
ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»; 
Національного агентства з акредитації України; 
Національного органу стандартизації України; 
Громадської організації «Рада технічних комітетів стандартизації України»; 



Технічних комітетів стандартизації; 
Асоціацій виробників та споживачів України; 
Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. 

ПЛАН 
проведення науково-технічної конференції 

(середа, 7 листопада 2018 року) 

Час 
проведення 

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

Реєстрація учасників конференції 

1030 – 1100 Павільйон 1, вхід С, конференц-зала № 2, Міжнародного виставкового 
центру, Броварський проспект, 15, м. Київ 

Відкриття конференції 

1100 – 1110 Голова Громадської спілки «Рада технічних комітетів стандартизації 
України» 
Кропивницький В.С. 

Привітальні слова 

1110 – 1120 Голови підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання, 
Комітету з питань промислової політики та підприємництва Верховної ради 
України, Народного депутата України 
Кривошеї Г.Г. 

1120 – 1130 Першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Нефьодова М.Є. 

1130 – 1140 Заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
Парцхаладзе Л.Р. 

1140 – 1150 Директора департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового 
комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
Корікова О.М. 

Доповіді 

1150 – 1210 Технічні регламенти та оцінка відповідності. Стан та перспективи 
Начальник управління Департаменту технічного регулювання 
Мінекономрозвитку України 
Янович В.І. 



1210 – 1230 Проблемні питання ринкового нагляду та шляхи їх вирішення 
Начальник управління контролю та захисту прав споживачів департаменту 
розвитку підприємництва та регуляторної політики Мінекономрозвитку 
України 
Гринчук Т.В. 

1230 – 1250 Національна стандартизація. Сучасний стан та перспективи розвитку 
Генеральний директор ДП УкрНДНЦ (Національний орган стандартизації 
України) 
Лісіна Г.В. 

1250 – 1310 Доповідь представника Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів 

1310 – 1330 Вирішення питання доступу української електротехнічної продукції до 
європейського ринку та ринків інших країн 
Досвід ДП «Укрметртестстандарт» 
Перший заступник директора УкрТЕСТ 
Воробей Л.М. 

1330 – 1350 Всеукраїнська енергетична асамблея 
Голова Ради Спілки Плачков І.В. 

1350 – 1410 Щодо вимог до поставок кабельної продукції, що призначена для 
використання на АЕС 
Виконавчий директор з якості та управління Державного підприємства 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 
Бриль С.О. 

1410 – 1430 Врахування нецінових критеріїв у публічних закупівлях, як рішення питань 
безпеки та якості товарів, що закуповуються державою. Спільна робота усіх 
учасників екосистеми публічних закупівель для розробки нецінових 
критеріїв 
Керівник напрямку роботи з технічних специфікацій ДП «ПроЗорро» 
Власенко Віталій 
Старший експерт з реформи закупівель Команди підтримки реформ МЕРТ 
Андрій Телюпа 

1430 – 1500 Перерва (кава-брейк) 

1500 – 1520 Характеристика вимог щодо пожежної безпеки ізольованих проводів і 
кабелів нової редакції проекту ДСТУ 4809 
Провідний науковий співробітник науково-дослідного центру технічного 
регулювання УкрНДІЦЗ 
Кравченко Р.І. 



1520 – 1540 Порівняльний аналіз національних і європейських методів випробування 
електричних кабельних ліній та проходок на вогнестійкість 
Провідний науковий співробітник науково-випробувального центру 
УкрНДІЦЗ Новак С.В. 

1540 – 1600 Європейські вимоги щодо пожежної небезпеки кабелів, призначених для 
використання на об’єктах електроенергетики 
Начальник відділу електротехнічних виробів науково-випробувального 
центру УкрНДІЦЗ 
Іллюченко П.О. 

1600 – 1620 Закони та реальність в технічному регулюванні і ринковому нагляді. 
Пропозиції щодо виправлення ситуації 
Президент асоціації «Укрелектрокабель» 
Пушкар А.П. 

1620 – 1700 Обговорення, дискусія, відповіді на запитання, інші виступи бажаючих 

1700 – 1710 Підведення підсумків науково-технічної конференції та закриття 
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