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ПРОГРАМА 

Міжнародного науково-практичного семінару 

Перспективи розвитку опорядження і захисту деревини  

4 червня 2015 р. 

Реєстрація учасників 
 

 9.00-9.30. Реєстрація учасників науково-практичного семінару (17-й корпус, 

ауд. 103). 

 9.30-10.00. Відкриття семінару (17-й корпус, ауд. 103). Привітання директора 

ННІ ЛіСПГ професора Лакиди П.І. 

 

10.00-13.00. Сесія 1 

Доповіді: 

 

10.00-10.20 О. Бричко «Особливості впровадження євростандартів у 

лакофарбовій промисловості України» (Асоціація УВЛП, 

виконавчий директор, м. Київ) 

10.20- 10.40. О. Пінчевська «Порівняльні характеристики властивості 

деревини різних порід, що впливають на адгезію лакофарбових 

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

деревообробки)  

10.40- 11.00. В. Удовіченко «Система євростандартів на лакофарбові 

покриття для деревини» (Компанія «Композит», заступник 

технічного директора М. Київ)  

11.00.-11.20. Кава-брейк 

11.20.-11.40. М. Самойленко «Властивості сучасних водоемульсійних 

покрить для деревини від ТОВ «Телко-Україна» (ТОВ «Телко-

Україна, м. Київ, технолог) 

11.40.-12.00. В. Мелякова «Досвід захисту деревини водорозчинними 

фарбами» (ВАТ «Ноябрь`95», м. Дніпропетровськ, заступник 

голови) 

12.00-12.10. 

 

 

12.10-12.20 

С. Сагаль «Порівняльна характеристика термостійкості 

синтетичних плівок для постформінгу» (Асоціація 

«Меблідеревпром», Київ, президент) 

О. Черваков «Алгоритм переходу на систему євро стандартів у 

лакофарбовій промисловості України» (М. Дніпропетровськ, 

УДХТУ, кафедра ХТВМЗ, доктор технічних наук, зав. кафедри) 

12.20-12.30. 

 

 

12.30-12.40. 

С. Хоменко «Особливості глибинних акрилових ґрунтовок та 

воднодисперсійних фарб для внутрішніх робіт ТОВ «Файдаль 

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

В. Крамаренко «Нові методи низькотемпературної полімеризації 

лакофарбових матеріалів» (М. Харьків, НТУ ХПІ, кафедра 

ТПКМіП, доктор хімічних наук) 

12.40-13.00. В. Максимів «Досвід опорядження сучасних корпусних меблів 

лаками вітчизняного виробництва» (Факультет технології 



деревообробки Національного лісотехнічного університету 

України) 

13.00-14.00. Обід 

10.00-13.00. Сесія 2 

Доповіді: 

 

14.00-14.20. Т. Пашкова «Тенденції розвитку лакофарбової продукції 

«Композит»» (М. Черкаси, ООО ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД 

“АВРОРА”, технолог ) 

14.20-14.30. С. Зражва «Технології опорядження бондарних виробів» (НУБіП 

України, доцент кафедри технології деревообробки) 

14.30-14.40. А. Шарабуряк «Технології нанесення порошкових фарб на 

деревину різних порід» (НУБіП України, аспірант кафедри 

технології деревообробки) 

14.40-14.50. З. Шепеленко «Антипірени для дерев`яних будівельних 

конструкцій» (ТОВ «Tiккуріла», Київська обл.., Києво-

Святошинський район, голова правління) 

14.50-15.00. Н. Марченко «Конструкційні та хімічні способи захисту 

кровельних деталей дерев`яних конструкцій» (НУБіП України, 

доцент кафедри технології деревообробки) 

15.00-15.20. О. Олейніков «Головні напрями експорту продукції марки 

"Smile"» (Київ, ЧП «Олейніков О.В.», власник підприємства) 

15.20-15.30. О. Горбачова «Особливості ґрунтовок для опорядження 

термодеревини» (НУБіП України, асистент кафедри технології 

деревообробки) 

15.30-15.40. Н. Буйських «Захист дерев`яних деталей у домобудуванні за 

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

викладач кафедри технології деревообробки) 

15.40-15.50. З. Сірко «Антипірени для фанерних плит у вагонобудуванні в 

Україні» (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки) 

15.50-16.00. Д. Подобна «Нормативи на біозахист деревини за 

євростандартами» (НУБіП України, старший лаборант кафедри 

технології деревообробки) 

16.00-16.20. Кава-брейк 

16.20-16.30. Л. Бойко «Ресурсоощадні технології опорядження корпусних 

меблів»» (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки) 

16.30-16.40. О. Малахова «Екологічно чисті матеріали для опорядження 

меблів для дитячих кімнат» (НУБіП України, доцент кафедри 

технології деревообробки) 

16.40-16.50. В. Головач «Системи пожежної сигналізації для лакофарбових 

підприємств» (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки) 

16.50-17.00. В. Коваль «Технології термооброблення в опорядженні 

столярних виробів" (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки) 



17.00.-17.10. С. Мазурчук «Можливості використання тепловізорів для оцінки 

ступеня висихання лакофарбових покрить» (НУБіП України, 

молодший науковий співробітник кафедри технології 

деревообробки) 

17.10.-17.20. А. Спірочкін «Режими висушування лакофарбових покрить на 

поліуретановій основі» (НУБіП України, асистент кафедри 

технології деревообробки) 

17.20.-17.30. О. Анцифірова «Технологічні режими при нанесенні 

ламінованих покрить» (НУБіП України, асистент кафедри 

технології деревообробки)  

17.30.-17.40 М. Білецький «Напрями вдосконалення режимів шліфування 

лакофарбових покрить» (НУБіП України, асистент кафедри 

технології деревообробки) 

17.40.-18.15 Обговорення результатів доповідей  та прийняття рішення 

семінару  

5 червня 2015 р. 

Засідання технічного комітету ТК-168 «Лаки та фарби»  Голова Удовиченко 

В.В. 

9.00–10.30 Інформація членів ТК- 168 про виконану роботу за перше 

півріччя 2015 р. Розгляд та затвердження перекладів стандартів. 

10.30–11.00 КОФЕ-БРЕЙК 

11.00–13.00 Інформація членів ТК- 168  про виконану роботу за перше 

півріччя 2015 р. Розгляд та затвердження перекладів стандартів. 

13.00–13.30 Доопрацювання плану  роботи ТК- 168  на друге півріччя 2015 

р.  

13.30–15.00 Обід 

15.00 Культурна програма 

 

 


