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Київ – Малин (Українка) – 2016 



ПРОГРАМА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції   

Проблеми комплексної переробки деревини в Україні. 

Вогне- та біозахист 
 

8 червня 2016 р. 

Реєстрація учасників 
 

09.00-09.30. Реєстрація учасників науково-практичної конференції 

(Житомирська обл., Малинський р-н, с.Українка). 

09.30-10.00. Відкриття конференції (Житомирська обл., Малинський р-н, 

с.Українка, виробнича база ТОВ «Форест технолоджі»). Привітання 

зав.кафедрою технології деревообробки професора Пінчевської О.О. 

 

10.00-14.00. Сесія 1 «Проблеми комплексної переробки деревини» 

Доповіді: 

 

10.00-10.20 В. Атаманчук «Особливості лісопильного виробництва в 

умовах України» (ТОВ «Форест Технолоджі», директор, м. 

Малин) 

10.20-10.35 О. Пінчевська «Щодо питання доцільності формування 

сушильного господарства на базі лісопильних підприємств 

України» (НУБіП України, професор, зав. кафедри технології 

деревообробки)  

10.35-10.50 Ю. Шепелев «Лісопильне та сортувальне устаткування 

провідних європейських виробників» (ТОВ МВМ-Київ, 

директор, м. Київ, к.т.н.)  

10.50-11.10 П. Никитюк «Щодо врегулювання питань реалізації 

пилопродукції відповідно до вимог СОТ та ЄС» (Державне 

агентство лісових ресурсів України, нач.відділу праці, 

заробітної плати, економічного аналізу та державної власності, 

м. Київ, к.с-г.наук) 

11.10-11.30 С. Сагаль «Щодо перспектив використання масиву деревини у 

меблевих та столярних виробах» (Асоціація 

«Меблідеревпром», Київ, президент) 

11.30-11.50 Кава-брейк 

11.50-12.05 С. Зражва «Властивості сучасних водоемульсійних покрить 

для деревини від ТОВ «Телко-Україна» (НУБіП України, 

доц.каф.технології деревообробки, к.с.-г.н., м.Київ) 

12.05-12.20 В. Максимів «Досвід формування норм витрат деревної 

сировини на пилопродукцію у світі та в Україні» (Факультет 

технології деревообробки Національного лісотехнічного 

університету України, професор, м.Львів) 



12.20-12.35 

 

 

 

 

12.35-12.50 

О. Неборачок «Системи планування деревообробними 

підприємствами у світі. Програмне забезпечення» (ТОВ 

«Барлінек Інвест», нач. відділу планування і технічного 

приготування продукції, м. Вінниця) 

І. Анухін «Короткий огляд устаткування для деревообробної 

галузі передових європейських компаній» (ТОВ «Центр 

технологій деревообробки», представник групи компаній 

Weinig Gruppe (Німеччина) на території східної України, а 

також компаній Andreoni (Італія), Oertli (Швейцарія), 

Wintersteiger (Австрія), Rema (Польща) тощо, директор, 

м.Харків) 

12.50-13.05 В. Марченко «Європейський ринок пилопродукції та паливних 

гранул і брикетів» (“Алексіс Хольцхандель ГмбХ”, директор, 

м.Житомир) 

13.05-13.20 Н. Марченко «Шляхи ресурсоощадної переробки деревини» 

(НУБіП України, доцент кафедри технології деревообробки, 

к.т.н.) 

13.20-13.35 В. Коваль «Доцільність використання програмного 

моделювання процесів розкрою деревини на підприємствах» 

(НУБіП України, доцент кафедри технології деревообробки, 

к.т.н.) 

13.35-13.50 З. Сірко «Машини і механізми нижньоскладського 

господарства» (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки, к.т.н.) 

13.50-14.05 А. Спірочкін «Способи сушіння деревної тріски у процесі 

виготовлення паливних гранул» (НУБіП України, асистент 

кафедри технології деревообробки, к.т.н.) 

14.05-15.00 Обід 

15.00-16.30. Сесія 2 «Проблеми комплексної переробки деревини» 

Доповіді: 
 

15.00-15.15 С. Мазурчук «Ресурсоощадна технологія виробництва 

заготовок пиляних» (НУБіП України, асистент кафедри 

технології деревообробки) 

15.15-15.30 В. Борячинський «Основні напрями комплексної переробки 

деревини» (НУБіП України, аспірант кафедри технології 

деревообробки) 

15.30-18.00 
Відвідування учасниками конференції виробничої бази 

ТОВ «ФОРЕСТ ТЕХНОЛОДЖІ» 

18.00-19.00 

Обговорення результатів доповідей.  

Підсумки знайомства з виробничою базою ТОВ «Форест 

Технолоджі».  

Прийняття рішення щодо результатів роботи 1-ї та 2-ї сесій 

роботи конференції 



 

9 червня 2016 р. 

09.00-13.00. Сесія 3 «Вогне- та біозахист деревини» 

Доповіді: 
 

09.00-09.20 Ю. Цапко «Особливості вогнезахисту деревини» (НУБіП 

України, доцент кафедри технології деревообробки, д.т.н.) 

09.20-09.35 Н. Буйських «Біозахист дерев`яних деталей у домобудуванні за 

технологією вакуум-тиск-вакуум» (НУБіП України, старший 

викладач кафедри технології деревообробки) 

09.35-09.50 В. Головач «Системи пожежної сигналізації для лісопильних 

підприємств» (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки, к.т.н.) 

09.50-10.05 В. Мелякова «Досвід біозахисту деревини водорозчинними 

складниками» (ВАТ «Ноябрь`95», м. Дніпропетровськ, 

заступник голови) 

10.05-10.20 Л. Бойко «Антисептування деревини твердолистяних порід при 

контейнерних поставках» (НУБіП України, доцент кафедри 

технології деревообробки, к.т.н.) 

10.20-10.40 Кава-брейк 

10.40-10.55 О. Малахова «Переваги антисептування за наявності сушарок» 

(НУБіП України, доцент кафедри технології деревообробки, 

к.т.н.) 

10.55-11.10 С. Хоменко «Особливості використання імпрегнуючих засобів 

ТОВ «Файдаль Україна» (ТОВ «Файдаль Україна», м. Брусилів, 

директор) 

11.10-11.25 О. Горбачова «Вогнезахист дерев’яного будинку. Комбінований 

вогнезахист» (НУБіП України, асистент кафедри технології 

деревообробки) 

11.25-11.40 Ю. Лакида «Біологічний опір деревини» (НУБіП України, 

асистент кафедри технології деревообробки) 

11.40-11.55 С. Новицький, Д. Завьялов «Щодо доцільності хімічного 

захисту пилопродукції із сухостійної деревини» (НУБіП 

України, аспіранти кафедри технології деревообробки) 

11.55-12.10 О. Анциферова «Деревні плити підвищеної вогнестійкості» 

(НУБіП України, асистент кафедри технології деревообробки)  

12.10-13.00 Обговорення доповідей та прийняття рішення щодо результатів 

роботи сесії 3 конференції. 
 

13.00–14.00 

 

Обід 

 

14.00 

 

Від’їзд до м. Київ.  

Культурна програма 

 


