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Міжнародна науково-практична
конференція цукровиків України
присвячена пам'яті І.С. Гулого
лова правління Національної
асоціації цукровиків України
Микола Миколайович Ярчук
та проректор університету з
наукової роботи та міжнародних
зв’язків Тетяна Леонідівна Мостенська. В рамках відкриття
заходу кращим підприємствам
галузі були вручені подяки
НАЦУ «Укрцукор». До топ-10
цукрових заводів галузі за ре
зультатами 2014 року увійщли:
ТОВ «Хмільницьке» ВП

та фірм цукрової галузі. Свої
інструменти,
матеріали
та
технології презентували близько
250 компаній галузі.
Учасники конференції обго
ворили підсумки роботи бурякоцукрової галузі України за 2014
рік та завдання на поточний рік;
впровадження міжнародних си
стем якості та харчової безпе
ки на цукрових заводах України;
питання технічного переосна
щення та автоматизації цу
крового
виробництва;
роз
робки
з
модернізації
енерге
Жданівський цукровий завод
(директор - Омельченко в.А.), тичного та теплотехнічного
ТОВ «Волочиськ-Агро» ВП обладнання; підвищення конку
Наркевицький цукровий за рентоспроможності українського
вод (директор - Домбровсь- цукру і багато іншого. Значну
кий Р.Г.), ТОВ «Агрокомплекс увагу було приділено науково«Зелена долина» (Томащпіль) практичним надбання академіка
(директор - Медвідь В. В.), Івана Степановича Гулого в
ТзОВ
«Радехівський
цу
кор - Радехівське виробницт
во» (генеральний директор Сікорський В.П.), ПрАТ «Про
довольча компанія «Поділля»
(Крижопіль) (директор - Карауш Ю.Г.), ТОВ «Продовольча
компанія «Зоря Поділля» (Гай
син) (директор - Равський В.І.),
ТОВ «Агрофірма» ім. Довжен
ко» ВП Яреськівський цукро
вий завод (директор - Соколен
ко В.О.), ПАТ «Первухінський галузі цукрового виробництва.
У наступні два дні роботи
цукровий
завод»
(дирек
тор - Куценко В.В.), ТОВ конференції учасники ділились
«Старокостянтинівцукор» (ди досвідом реконструкцій цукро
вих заводів.
ректор - Співак О.М.).
Галузева конференція прой
За вже усталеною градицією
вий журиа.і «Цукор України». у під час конференції працювала шла успішно і вже традиційно
Відкрили роботу форуму го виставка провідних підприємств відбудеться наступного року.
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Національний
університет харчових технологій
приймав цукровиків України,
які традиційно зібралися, щоб
обговорити стан, проблеми та
перспективи розвитку галузі,
поділитися досвідом та планами
на майбутнє.
Цьогорічна науково-прак
тична конференція була при
свячена пам’яті академіка Івана
Степановича Гулого, видатно
го вченого, який більше ЗО років
очолював НУХТ. 23 березня
2015 року виповнилось 85 років
з дня народження цього видат
ного науковця.
Організаторами заходу ста
ли Національна асоціація цу
кровиків України, Національний
університет харчових техноло
гій, Інститут продовольчих ре
сурсів НААН України, Україн
ський науково-дослідний інсти
тут цукрової промисловості, Ін
ститут післядипломної освіти
НУХТ. Інформаційним нарінером к'онференції висіунив
науково-практичний і алузс-

