Науково-практична конференція

Інноваційні технології у виробництві:

військове обмундирування, спецодяг, засоби захисту
Модератор заходу: Ізовіт Тетяна Леонідівна – президент- голова правління Асоціації «Укрлегпром»

ПРОГРАМА
Торгово-промислова палата України
27 жовтня 2017
м. Київ, вул. В.Житомирська, 33
10.00-15.00 год.
10.00-11.00
Реєстрація учасників
Огляд виставки-презентації нових видів текстильних матеріалів, одягу, взуття,
інших предметів обмундирування і виробів спеціального призначення
11.00-11.10
Офіційне відкриття. Привітання учасників
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
11.10-11.20

Техно-сила новацій для військових як рушій прогресивного розвитку
текстильної та шкіряної промисловості
Т.Л.Ізовіт, Асоціація «Укрлегпром»

11.20-11.30

11.30-12.30
11.30-12.00

12.00-12.10

Міжнародний досвід та практика запровадження світових стандартів у сфері
військового обмундирування і форменого одягу
В.В.Саковець, ГУ ЦРСМЗ Міноборони
В.П. Бакал, ДНДІ МВС
Інноваційні підходи, новітні технології і обладнання у виробництві
обмундирування, спецодягу, засобів захисту: переваги і спектр застосування
Застосування інноваційних підходів у виробництві текстильних матеріалів
Б.С.Тімонов, ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» - змішані і бавовняні тканини
В.В.Шитіков, ПрАТ «Камвольно-суконна компанія «Чексіл» - вовняні тканини
В.В.Ломач, ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» - бавовняні тканини
Ю.В.Євтушенко, ТОВ «НВП «Темп-3000» – змішані тканини та спеціальні матеріали
С.І.Корольов, ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» - неткані матеріали
С.Зайчук, «Союз-Текстиль», Мінськ – імпортні тканини
Виготовлення трикотажних полотен, термобілизни та панчішно-шкарпеткових
виробів для військових
М.С.Вайнберг, ПрАТ «Трикотажна фабрика «Роза»
С.І.Вишневський, ТОВ «Дюна-Веста»

2
Продовження
12.10-12.30

Використання нових видів сировини у виробництві ковдр, подушок, постільної
білизни та інших текстильних виробів
О.М.Барсук, компанія ПП «Ярослав»
О.Добаріна, ТОВ «Герд Біллербек ГМБХ»
І.О.Маринченко, Інститут луб’яних культур НААН України

12.30-12.50

Інновації у моделюванні та конструюванні форменого одягу, особливості
розробки шпитального одягу та засобів захисту від електромагнітного
випромінення
М.В.Колосніченко, Н.В.Остапенко, КНУТД
Н.П.Супрун, КНУТД
В.З.Барсуков, КНУТД
О.О.Сергеєва, ПрАТ «Астра-Люкс»

12.50-13.10

Впровадження прогресивних технологій, обладнання і методів обробки у
виготовленні сучасного обмундирування
О.Є.Мітрохін, ТОВ «МІК»
А.О. Огаренко,ТОВ «Олтекс»
В.А. Грибачов, ПрАТ «Іскож-2000»

13.10-13.30

Технологічні особливості виготовлення зручного військового взуття
А.М.Лаврик, ТОВ «Таланлегпром»
Д.Ю.Блонський, ТОВ «Українська промислова компанія «Крок»
Д.П.Бондарчук, ТОВ «Зенкіс»
Дискусійне обговорення проблем розробки нормативно-технічної документації,
удосконалення апаратної бази, уніфікації стандартів форменого обмундирування
Учасники конференції

13.30-13.50
13.50-14.00

Підведення підсумків та нагородження кращих підприємств

14.00-15.00

Неформальне спілкування

