
 

 

Програма конференції «ЯКІСТЬ.NOW.UA»  

27 вересня 2018р.,  

Київ, Броварський пр-т, 15, МВЦ 

Організатори: Офіс ефективного регулювання (BRDO), Український центр сталевого будівництва  та 

"Київський міжнародний контрактовий ярмарок" 

За офіційної підтримки: Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

10:30-11:00 Реєстрація / Вітальна кава  
11:00-11:15 Вітальне слово 
 Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 
 

11:15-11:30 Реалізація регламенту будівельних товарів (ЄС) 305/2011 - досвід Центра тестування та 
європейської сертифікації, Болгарія 

 Благовеста Шинева,  Центр випробувань та європейської сертифікації, Болгарія 
 

11:30-11:45 Міжнародні практики та законодавство. Як це працює в ЄС?  
 Д-р Бернхард Шнайдер, Федеральне міністерство внутрішніх справ, відділ будівництва і громад, 

Німеччина   
11:45-12:00 Імплементація в європейських реаліях. Чому варто повчитись? 
 Адам Пінні, Європейська конфедерація будівельників, Бельгія 

 
12:00-12:15 Польський досвід: загрози і можливості для реального бізнесу 
 Себестьян Вол, Будівельний науково-дослідний інститут, Польща 

 
12:15-12:30 Кава-брейк 

 
12:30-12:40 Організація роботи з розробки та прийняття національних стандартів у будівництві 
 Ольга Рябова, директор департаменту з питань проектування об’єктів будівництва, технічного 

регулювання, наукового розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України; 
 

12:40-12:50 Специфіка гармонізації  в Україні. Чого чекати вітчизняному ринку? 
 Олена Шуляк, керівник сектору «Будівництво»,  BRDO 

 
- чим наша система відрізняється від європейської? 
- які першочергові кроки мають бути зроблені? 
- скільки часу займе підготовка переходу? 
- як потрібно готуватися ринку? 
 



 

 

12:50-13:00 Безпека та якість будматеріалів. Як ринку не втратити довіру?  
 Вячеслав Колісник, Директор Асоціації Українського центру сталевого будівництва; 

 
- ТУ, ДСТУ чи ДСТУ EN – чому довіряти?  
- навіщо потрібен реєстр декларацій виробників? 
- яка додаткова інформація повинна бути доступна для споживача? 
 

13:00-13:40 Обговорення / дискусія 
 

 Ключові учасники/спікери: 
Павло Качур, голова Асоціації Укрцемент; 
Олег Цильвік, голова Спілки споживачів; 
Віталій Грусевич, Виконавчий директор Конфедерації будівельників України; 
Сергій Панченко, Президент Асоціації дистриб’юторів будматеріалів; 
Анатолій Пушкар, Президент Асоціації «Укрелектрокабель»; 

Сергій Шевченко, Директор Департаменту нормативно-правового забезпечення ДАБІ; 
Олексій Бубнов, Виконавчий директор Асоціації учасників ринку вікон і фасадів; 
Сергій Казанцев, Президент Асоціації «Українські акредитовані органи з оцінки відповідності». 
 
- Безпека та якість, як повернути контроль? 
- Контрафакт та фальсифікат, чи можливо нейтралізувати? 
- Лабораторії та сучасні дослідницькі центри, чи бути їм в Україні? 

  
13:40-14:00  
 

Кава, неформальне спілкування 

  
  

 

 


