ПОДІЇ

Міжнародна науково-технічна конференція
цукровиків України «Бурякоцукрова галузь
в умовах національного та світового ринків»
БЕРЕЗНЯ 2011 року
-Zrf^y
Національному
університеті харчових технологій
відбулася традиційна щорічна
Міжнародна
науково-технічна
конференція цукровиків України
«Бурякоцукрова галузь в умовах
національного та світового ринків».

Організаторами конференції
виступили Національна асоціація цукровиків України, Національний університет
харчових технологій, Український
науково-дослідн и й інст и тут
цукрової
промисловості
та
Інститут
післядипломної
освіти НУХТ. Інформаційним
партнертнером заходу виступив
журнал «Цукор України».
Учасниками заходу стали понад 470 фахівців з бурякоцукової
галузі, серед яких були керівники областей, власники агрохолдингів,
директори,
провідні
вчені, а також фахівці цукрових
заводів та компаній з України,
Білорусії, Молдови, Росії, Польщі, Грузії та інших країн.
На виставці продукції та послуг вітчизняних та закордонних
фірм-учасників, що працювала в

рамках заходу, були представлені найкращі напрацювання в галузі цукроваріння.
Відкрив конференцію Микола Ярчук, голова Національної
асоціації цукровиків України.
Він привітав всіх учасників та
зазначив, що: «Зустріч цукровиків важлива, не тільки для самих
цукровиків, а й інших компаній, що
працюють разом з
нами в бурякоцукровій галузі. Під
час таких зустрічей
налагоджуються нові зв'язки
та
з'являються
нові партнери».
Микола Миколайович наголосив,
що думки кожного
присутнього
будуть мати велике
значення на формування науковотехнічної політики
цукрової промисловості на найближчий період.
У своїй доповіді він підвів
підсумки
роботи галузі у
2010/2011 маркетингового
року та визначив основні тенденції розвитку,
а також шляхи
вирішення проблемних питань
роботи бурякоцукрової галузі України.
Вступними промовами учасників привітали Віктор Слаута
(радник Президента України),
Олексій Порошенко (генеральний директор ЗАТ «Укрпромінвест», Герой України), Сергій
Іванов, (в.о. ректора НУХТ,
д.т.н., проф.), Микола Сичев-

ський (директор департаменту
харчової промисловості
МінАПП), Сергій Миронов (заступник голови правління «Союзроссахар»)
та
Валентин
Командіров (начальник управління координації та розвитку
цукрової і кондитерської промисловості «Белпищепром»),
Члени президії привітали
учасників і побажали плідної й
конструктивної роботи, відзначивши важливу роль заходу у
налагодженні ефективної співпраці та обміну досвідом з метою
вирішення проблем бурякоцукрового комплексу.
У рамках заходу було обговорено основні напрямки розвитку
галузі. Особливу увагу фахівці
приділили аналізу роботи бурякоцукрової галузі у 2010 році та
перспектив розвитку у поточному 2011 році, зокрема, проведенню посівної кампанії; нормативно-технічному забезпеченню
галузі; оптимізації урожайності
цукрових буряків; розглянули
актуальні питанням енергозбереження та оптимізації ви-

робничої потужності цукрових
заводів. Обговорили також напрямки диверсифікації цукрового виробництва (біопаливо,
асортимент продукції, використання відходів); ознайомились
з сучасними технологіями і обладнанням. Фахівці не оминули
своєю увагою і такі питання, як
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впровадження автоматизованих
систем управління технологічними та теплотехнічними процесами; екологічні аспекти цукрового виробництва; проблему
кадрового забезпечення галузі
(ефективна стратегія управління
компанією, кадровий потенціал,
кваліфікація і розподіл кадрів),
а також впровадження систем
управління якістю та безпечніс-

тю харчових продуктів тощо.
Вищезазначені питання розкрили такі відомі фахівці галузі, як М.М. Ярчук - голова
правління НАЦУ «Укрцукор»,
С.В. Іванов - в.о. ректора НУХТ,
професор, д.х.н., С.М. Василенко - д.т.н., професор, директор
УкрНДІЦП, К.О. Штангеєв зав. теплоенергетичним відділом УкрНДІЦП, зав. кафедрою
виробництва цукру та сахаридів
Інституту післядипломної освіти НУХТ, JI.A. Галацан - головний технолог НАЦУ «Укрцукор», В.М. Кухар, В.М. Ткачук,
В.Г. Табурчак, О.П. Чернявский - TOB «Фірма ТМА», О.В.
Арапов - голова правління ВАТ
«AK «САТЕР», Г.В. Кабальський - керівник проектів ви-

робничої групи
«Техінсервіс»,
Ю.А. Мороз директор
TOB
«Агрокомплекс
«Зелена
долина», JI.M. Хомічак- д.т.н., професор кафедри
технології цукру
та полісахаридів
НУХТ, І.М. Лисий - заступник
директора
по
сировині ПрАТ «ПК «Поділля»
та багато інші експерти галузі.
У рамках конференції було
проведено круглий стіл «Сучасні методи вирощування цукрових буряків. Актуальні аспекти підвищення
ефективності
бурякоцукрового
виробництва.
Перспективи розвитку
сировинної бази для національного
цукрового
виробництва».
У круглому столі прийняли
участь
Микола Сичевський (директор
департаменту
харчової
промисловості МінАПП), Микола
Роїк (директор
Інституту
біоенергетичних
культур і цукрових буряків, академік НААНУ), Петро Борисюк (перший заступник голови
правління НАЦУ «Укрцукор»),
Людмила Чернявська (зав. відділом сировини, контролю та
обліку виробництва УкрНДІЦП,
д.т.н., професор), Сергій Миронов (заступник голови правління
«Союзроссахар») та Валентин
Командіров (начальник управління координації та розвитку
цукрової і кондитерської промисловості «Белпищепром»), М.
Косиченко (технічний директор
TOB «ЛАБімпекс»), А. Нурмухамедов (завідуючий лабораторією вірусних хвороб Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ), І. Гурєєв (доктор технічних наук),

М. Каденська (доктор економічних наук, Інститут аграрної
економіки), А. Ладухін (голова
Ради директорів ВАТ «Буйський
хімічний завод») та інші.
Під час круглого столу дискусія точилася навколо актуальних
проблем виробництва цукрових
буряків в Україні та перспектив
розвитку бурякової галузі. Зокрема, учасники обговорювали
проблеми насінництва цукрових
буряків, якості сировини, автоматизації обліку сировини, що
приймається. Жваво дискутували щодо питання забезпечення
виробників якісними добривами, засобами захисту рослин від
хвороб і шкідників, попередження втрат врожаю через погодно-кліматичні умови тощо.
Приємним сюрпризом для
учасників конференції став розіграш
подарунків,
наданих
фірмами-партнерами. У тому
числі, були розіграні дві річні
передплати на журнал «Цукор
України». Вітаємо наших нових
читачів Євтушенко
Анатолія
Валер 'яновича - начальника
ТЕЦ Лохвицького цукрового заводу та Калахан Т-аїсу Василівну - головного технолога ВАТ
«Горохівський цукровий завод»!
У наступних номерах журналу ми розпочинаємо серію
публікацій, присвячених роботі конференції. У формі статей
та оглядів Вашій увазі будуть
представлені найцікавіші доповіді учасників.

