ПОДІЇ

Міжнародна науково-технічна конференція
цукровиків України «Шляхи диверсифікації
виробництва продукції на цукрових заводах
України»
«Виправити цю ситуацію в
^ / Г - 2 7 березня 2013 року в Намайбутньому
можна буде за ра^иціональному
університехунок збалансованої пропозиції
ті харчових технологій (м. Київ)
продукції на ринку, виробництва
відбулася Міжнародна науковобіопалива на цукрових заводах, а
технічна конференція цукровитакож
розширення зовнішніх ринків України «Шляхи диверсиків збуту. Це і є у 2013 році необфікації виробництва продукції
хідною умовою стабільності гана цукрових заводах України».
лузі», - наголосив він.
Незважаючи на аномальні погодвласники агрохолдингів, управУ роботі першого дня конфені умови, з якими стикнулася вся
лінці, науковці, директори, проренції обговорювались питання
країна, фахівці цукрової галузі зівідні спеціалісти цукрових завооптимізації урожайності та якосбралися, щоб поділитися накопидів, компаній та спеціалісти які
ті цукрових буряків, нормативноченим досвідом і обговорити плапрацюють в цукровому бізнесі та
технічного забезпечення галузі;
ни на майбутнє.
інші учасники.
оптимізації виробничої потужОрганізаторами заходу вистуУчасники конференції обговоності цукрових заводів. Актуальпили Національна асоціація цурювали результати роботи галуні питання енергозбереження в
кровиків України «Укрцукор»,
зі за минулий рік, розмірковувацукровій промисловості; диверНаціональний університет харчоли про підвищення ефективності
сифікації цукрового виробництва
вих технологій. І н ф о р м а ц і й н и м
захисту посівів цукрових буряків
(біопаливо, асортимент продукп а р т н е р о м к о н ф е р е н ц і ї вистувід шкідників і хвороб, забезпеції, використання відходів); автоп и в н а у к о в о - п р а к т и ч н и й галучення підприємств відповідними
матизованих систем управління
зевий ж у р н а л « Ц у к о р У к р а ї н и » .
фахівцями, удосконалення технотехнологічними і теплотехнічниВідкрили конференцію голологічних процесів, ділилися доми процесами; екологічні аспеква правління Національної асоцісвідом впровадження нових техти цукрового виробництва; сисації цукровиків України «Укрцунологій та обладнання тощо.
тем управління якістю та безпечкор» Микола Миколайович Ярчук
Участь у роботі форуму взяв
ністю харчових продуктів, додатта проректор з наукової роботи і
директор Департаменту продокові вимоги до безпечності сироміжнародних зв'язків Мостенська
вольства Мінагрополітики Укравини та продукції; виробництва
Тетяна Леонідівна, побажавши
їни Олександр Куць, який вистуцукрових сиропів та цукру-сирцю
плідної та конструктивної роботи
пив з доповіддю про перспективи
з цукрових буряків; цукрозамінучасникам.
розвитку галузі.
ники, ароматизатори, консерванМ.М. Ярчук привітав всіх учас«Цукрова галузь зараз пережити та інші хімічні сполуки.
ників та зазначив, що: «Зустріч цуває важкі часи. Витрати на виробКрім плідного спілкування накровиків важлива, не тільки для
ництво цукру перевищують мініуковців із виробничниками, у рамсамих цукровиків, а й для компамальні ціни на цукор. Це обумовках конференції відбулося нагороній, що працюють в бурякоцукролено тим, що сировина і енергодження заслужених працівників
вій галузі. Під час таких зустріносії подорожчали, ціна на газ вигалузі, знайомство з діяльністю качей налагоджуються нові зв'язки,
росла. Виросли ціни на мінеральфедри технології цукру і підготовз'являються нові партнери».
ні добрива, логістику. Тому собіки води - єдиної на теренах УкраМикола Миколайович наголовартість вимушено збільшилась.
їни, яка має 115-річну історію підсив, що думки кожного присутА через перевиробництво цукру
готовки висококваліфікованих фанього будуть мати велике значення
в країні, що спостерігається впрохівців
для цукрової галузі.
для формування науково-технічної
довж останніх двох років та через
27 березня, на другий день рополітики цукрової галузі.
брак нових ринків збуту, відбувся
боти конференції, відбувся розіУ рамках заходу була відобвал ціни на цукор. Тому потрібграш цінних призів серед її учаскрита виставка продукції та поно дивитись у майбутнє. Але слід
ників. Цінні подарунки були наслуг вітчизняних та закордонзорієнтуватись, чого ми очікуємо,
дані фірмами-учасницями конфених фірм-учасників. У конференяка ситуація у світі», - зазначив О.
ренції.
•
ції взяли участь керівники галузі,
Куць.

