
Рада технічних комітетів стандартизації України 
 

 
 
  

ПРОГРАМА 
проведення науково-практичної конференції 

 
 

ТЕМА: Технічне регулювання. Проблеми та шляхи вирішення 
 
 
МЕТА: Забезпечення належної безпеки продукції та якості послуг шляхом 
залучення громадськості до здійснення моніторингу діяльності органів з 
оцінки відповідності  
  
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:  24 жовтня 2018 року 
 
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:   1000 – 1500 
 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  вул. Салютна, 2Б, м. Київ  

(Виставковий центр,  
«КиївЕкспоПлаза», конференц-зала №3) 
 

 
ІНІЦІАТОР: Громадська спілка «Рада технічних комітетів стандартизації 
України» 
 
ЗА СПРИЯННЯМ: Комітету з питань промислової політики та 
підприємництва Верховної ради України, Ради підприємців при Кабінеті 
Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
 
ЗА УЧАСТЮ: Органів державного ринкового нагляду, Національного органу 
стандартизації України, Національного агентства з акредитації України, 
технічних комітетів стандартизації України, асоціацій виробників та 
споживачів України 
 
МОДЕРАТОР ЗАХОДУ: Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Віткін Л.М., директор департаменту технічного регулювання Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 

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»; 

Бедратюк О.І., заступник голови громадської спілки «Рада технічних 
комітетів стандартизації України». 

  
УЧАСНИКИ: 

 
У науково-практичній конференції братиме участь представники: 
Профільного комітету Верховної Ради України; 
Кабінета Міністрів України; 
Мінекономрозвитку України; 
Органів державного ринкового нагляду; 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
Державної регуляторної служби України; 
Національного агентства з акредитації України; 
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-практичної конференції 

(середа, 24 жовтня 2018 року) 
 

Час 
проведення 

 
Назва заходу. Тема доповіді, обговорення тощо. 

(доповідачі, відповідальні особи) 
930 – 1000 Реєстрація учасників конференції.  

(конференц-зала № 3, Виставкового центру «КиївЕкспоПлаза»  
вул. Салютна, 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 – 1020 Привітальне слово: 
Голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 
регулювання, Комітету з питань промислової політики та 
підприємництва Верховної ради України, Народного депутата 
України  
Кривошеї Г.Г. 

1020 – 1030 Привітальне слово: 
Представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України  

1030 – 1040 Привітальне слово: 
Представника Міністерства регіонального розвитку та 
будівництва України  

1040 – 1050 Привітальне слово: 
Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
Чечоткіна М.О. 

1050 – 1100 Привітальне слово: 
Голови Державної регуляторної служби України 
Ляпіної К. М. 

 Доповіді: 

1100 – 1120 Скасування в Україні радянських стандартів – вимога 
євроінтеграційних змін та подальшого розвитку країни 
Генеральний директор ДП УкрНДНЦ (Національний орган 
стандартизації) 
Лісіна Г.В. 

1120 – 1130 Проблемні питання у сфері стандартизації.  
Заступник голови Громадської спілки «Рада технічних 
комітетів стандартизації України»  
Бедратюк О.І. 

1130 – 1150 Про технічні регламенти та застосовні специфікації щодо 
будівельних виробів  
Заступник генерального директора ТОВ «Укрінсталькон                 
ім. В.М. Шимановського»  
Адріанов В.П. 
Головний інженер Науково-технічного центру оцінки 
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Час 
проведення 

 
Назва заходу. Тема доповіді, обговорення тощо. 

(доповідачі, відповідальні особи) 
відповідності в будівництві "БУДЦЕНТР" 
Гринберг М.Л  

1150 – 1200 Переклади європейських стандартів – засіб забезпечення якості, 
надійності та безпечності (на прикладі стандартів газової 
інфраструктури) 
Інститут транспорту газу 
Гінзбург М.Д.  

1200 – 1220 Основні положення проекту Закону України «Про надання 
будівельних виробів на ринку» 
Луценко Д.О. 

1220 – 1240 Обговорення питань стандартизації надання пропозицій до 
проекту рішення конференції із зазначеного питання 

1240 – 1300 Проблемні питання оцінки відповідності продукції 
європейським вимогам в межах сфери діяльності                             
НДЦ «Пожежна безпека» 
Начальник Науково-дослідного центру «Пожежна безпека»  
Скоробагатько Т.М. 

1300 – 1320 Проблеми з оцінки відповідності ринку вогнегасників 
Керівник «Незалежної лабораторії пожежної безпеки» 
Кавецький В.В. 

1320 – 1340 Проблеми з оцінки відповідності та ринкового нагляду у сфері 
електричного обладнання 
Заступник голови Громадської спілки «Рада технічних 
комітетів стандартизації України», Президент асоціації 
«Укрелектрокабель» 
Пушкар А.П. 

1340 – 1400 Проблеми з оцінки відповідності та ринкового нагляду у сфері 
будівельних виробів 
Заступник комерційного директора компанії АЕРОК  
Дюжилова Н.О. 

1400 – 1420 Державний контроль якості продукції, реальні можливості.  
Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів  
Лапа В.І. 

1420 – 1440 Обговорення питань оцінки відповідності та ринкового нагляду 
надання пропозицій до проекту рішення конференції із 
зазначених питань 

1440 – 1500 Підведення підсумків науково-практичної конференції. 
Кропивницький В.С., Пушкар А.П. 

 Обговорення проекту рішення за результатами роботи науково-
практичної конференції.  
Закриття конференції. 

 


