ПРОГРАМА ФОРУМУ
10:00–10:30
Реєстрація учасників форуму. Вітальна кава
Панель 1. Держава та бізнес: шляхи діалогу
10:30–10:35

Вітальне слово

10:35–10:40
10:40–11:00

Вітальне слово
«Пожежна» перевірка: на що звертати
увагу власнику та фахівцю з пожежної
безпеки
Попередження пожеж та надзвичайних
ситуацій - збереження життя і капіталу.
Виробнича та профілактична діяльність
Добровільного пожежного товариства
України
Шляхи взаємодії добровольчих дружин та
бізнесу: як отримати вигоду від співпраці

11:00–11:20

11:20–11:40

11:40–12:00

12:00–12:20

12:20–12:50

Як не витратити гроші марно? Обираємо
постачальника протипожежної продукції
та послуг

Тетяна Комарова, головний
редактор журналу «Охорона
праці і пожежна безпека»
Заст. голови ДСНС
Представник ДСНС
Олександр Донський, голова
Добровільного пожежного
товариства України
Василь Кундрик,
координатор проекту
«Добровольці-вогнеборці»

Вячеслав Євстіфєєв,
директор ТОВ «Український
центр сертифікації
«Технології безпеки»,
Олексій Гладишко,
заступник директора ТОВ
«Агенство будивельних
експертиз»
Нові технології вогнезахисту металевих
Соколов Сергій
конструкцій та повітроводів
Михайлович,
секретар наглядової ради ТОВ
«Науково-виробнича компанія
«Вогнезахист»
Кава-брейк, інтерактив від Центру Спеціальної Підготовки «Перша
допомога при опіках та отруєннях чадним газом»

Панель 2. Експерти: докладно про важливе
Як організувати пожежну безпеку на
будівельних майданчиках. Аналіз вимог
законодавства та реальні виклики від
Національного
експертно-будівельного
альянсу України
Ризикорієнтований підхід у сфері
пожежної та техногенної безпеки

Спікер уточнюється,
Національний експертнобудівельний альянс України

15:20–15:50

Протигази на підприємстві: коли потрібні
та як обрати саме те, що необхідно

15:50–16:10

Сучасні тренди Сіменс з інтеграції систем
безпеки для цивільного захисту у випадку
надзвичайних ситуацій
Пожежна безпека у сільському
господарстві: практичні поради від
агрохолдингу «Астарта».
Коли безпека понад усе. Що мають робити
власники ТРЦ, аби не допустити пожежі.
Прорахування та облаштування шляхів
евакуації
Досвід «Укренерго» у забезпеченні
пожежної безпеки, зокрема організації
навчання з ПБ на підприємстві

Артур Ялагузян, заступник
директора ТОВ
«К.Альтернатива»
Олена Микал, менеджер з
стратегії розвитку бізнесу ДП
«Сіменс Україна»
Микола Поліщук, керівник
відділу охорони праці
товариства «Хмільницьке»
Олександр Дрик, технічний
директор МФК Gulliver

12:50–13:10

Наталія Данько, директор
ТОВ «Кволіті Юкрейн»,
провідний аудитор Quality
Austria
13:30–13:50
Первинні засоби пожежогасіння на
Олексій Бубліченко, радникоб'єктах: пожежні модулі і установки
консультант ТОВ
порошкового пожежогасіння
"КОМПАНІЯ ТІТАЛ"
13:50–14:10
Блискавкозахист: чому важливо захистити Євген Баранник, експерт з
свій бізнес від примх погоди
блискавкозахисту ТОВ «ОБО
Беттерманн Україна», член
правління УСПТБ,
відповідальний секретар ТК315 «Системи пожежної та
техногенної безпеки будівель і
споруд»
14:10–14:30
Самоперевірка пожежної безпеки на
Анатолій Рожков, експерт з
підприємстві: як провести, на що звертати питань пожежної безпеки та
увагу
цивільного захисту, член
громадської ради ДСНС
України, член редколегії
журналу «Охорона праці і
пожежна безпека»
14:30–15:20
Обід, інтерактив від Центру Спеціальної Підготовки «Перша допомога при
опіках та отруєннях чадним газом»
Панель 3. Практичний досвід провідних компаній
13:10–13:30

16:10–16:30

16:30–16:50

16:50–17:10

17:10–17:30

Юрій Колісніченко,
начальник відділу пожежної
безпеки департаменту
охорони праці і пожежної
безпеки «Укренерго»
Закриття Форуму

З питань участі звертайтеся до Ірини Плугарєвої, менеджера по роботі з клієнтами
департаменту конференцій, (063) 44-123-58, plugareva@mediapro.ua

