МЕДІА-ПАРТНЕРИ

Бердичів

Вінниця

Одеса

Ізмаїл

Умань

ПРОЕКТ-ПРОПОЗИЦІЯ

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ

ВІТЧИЗНЯНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – ШАНС ОНОВЛЕННЯ
МІСТ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
МЕТА ПРОЕКТУ
Проведення низки ділових та ознайомчих зустрічей для представників місцевої виконавчої влади та органів
самоврядування, керівників комунальних підприємств з підприємствами будівельного комплексу.
Пропозиція ефективних будівельних матеріалів, технологій та проектних рішень українських виробників для
майбутніх замовників: обласних та міських управлінь капітального будівництва та ЖКГ, архітекторів,
проектантів, дистриб’юторів, забудовників, дизайнерів.
ДАТИ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ
18.09.2017 – Бердичів, Міська рада, з 9:30
18.09.2017 – Вінниця, Міська рада, з 15:30
19.09.2017 – Одеса, участь у ХІІІ Українському муніципальному форумі
20.09.2017 – Одеса, Міська рада
21.09.2017 – Ізмаїл, Міська рада
22.09.2017 – Умань, Міська рада
ДО УЧАСТІ У ПРОЕКТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
 Керівники облдержадміністрації, управління та відділи капітального будівництва, ЖКГ, благоустрою
обласних та районних адміністрацій.
 Міські голови обласних центрів, міські голови регіону, голови сільських та селищних рад.
 Архітектори та проектувальники.
 Регіональні будівельні компанії.
 Керівники та учасники регіональних тендерних комітетів за напрямками (освіта, медицина, транспорт, ін.).
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 «Розвиток будівельної галузі України. Вітчизняні будівельні матеріали – оновлення міст та регіонів
України», Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів І.М. Салій.
 Презентації ефективних будматеріалів, виробів та конструкцій:
o Залізобетонні конструкції, бруківка, сухі будівельні суміші, штукатурки.
o Керамічна плитка різних форматів, клінкерна плитка, клінкерна бруківка.
o Керамічна та клінкерна цегла.
o Готові стінові панелі, конструктивні елементи для швидкісного індустріального будівництва.
o Системи навісних фасадів.
o Теплоізоляційні матеріали.
o Залізобетонні труби з поліетиленовою вкладкою, кільця та вироби для водовідведення.
o Промислові наливні підлоги та відновлювальні ремонтні роботи для трубопроводів, мостів.
o Ремонтно-відновлювальні роботи основ та фундаментів.
o Ліфти для житлового та комунального господарства.
o Сучасні технології безпечної роботи на ринках.
 Ділові переговори між замовниками та виробниками/постачальниками будматеріалів.

ГРАФІК БІЗНЕС ТУРУ
18 вересня 2017 року (понеділок)
Від’їзд з м. Києва автобусом м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30А, від ресторану «Казбек» (метро
Печерська)
Київ – Бердичів ~180 км
8.30
Прибуття в м. Бердичів
9.00 – 10.30 Бердичівська міська рада,
1. Круглий стіл із представниками Бердичівської
пл. Центральна, 1, м. Бердичів
міської ради, замовниками, забудовниками,
архітекторами, проектантами:
 Інформація міського голови та представників міста
щодо проблем в будівництві та ремонті житла,
соціальної, інженерної, транспортної інфраструктур.
 Презентація ефективних будматеріалів (для кожного
Учасника Спілки 10-15 хвилин: слайди, відеоролики
до 3 хвилин, зразки, каталоги).
10.30 – 11.30
2. Ділові переговори
12.00
Від’їзд із м. Бердичів
Бердичів – Вінниця ~86 км
13.30
Прибуття в м. Вінниця
14.00 – 15.30 Вінницька міська рада,
3. Круглий стіл із представниками Вінницької міської
м. Вінниця, вул. Соборна, 59
ради, замовниками, забудовниками, архітекторами,
проектантами:
 Інформація міського голови та представників міста
щодо проблем в будівництві та ремонті житла,
соціальної, інженерної, транспортної інфраструктур.
 Презентація ефективних будматеріалів (для кожного
Учасника Спілки 10-15 хвилин: слайди, відеоролики
до 3 хвилин, зразки, каталоги).
15.30 – 16.30
4. Ділові переговори
17.00
Від’їзд із м. Вінниця
Вінниця – Одеса ~433 км
Поселення в готель
24.00
Прибуття до м. Одеса
6.00

19 вересня 2017 року (вівторок)
м. Одеса
13.00 – 17.00 ХІІІ Український
муніципальний форум

17.00-18.00

5. Міні-виставка продукції учасників бізнес-туру
Спілки
6. Виступи в рамках ХІІІ Українського муніципального
форуму
 «Розвиток будівельної галузі України. Вітчизняні
будівельні матеріали – оновлення міст та регіонів
України», Президент Всеукраїнської спілки виробників
будматеріалів І.М. Салій.
 Презентація ефективних будматеріалів (для кожного
Учасника Спілки 10-15 хвилин: слайди, відеоролики
до 3 хвилин, зразки, каталоги).
7. Ділові переговори

20 вересня 2017 року (середа)
10.00 – 11.30 Одеська міська рада,
м. Одеса, пл. Думська, 1

8. Круглий стіл із представниками Одеської міської
ради, замовниками, забудовниками, архітекторами,
проектантами:
 Інформація міського голови та представників міста
щодо проблем в будівництві та ремонті житла,
соціальної, інженерної, транспортної інфраструктур.
 Презентація ефективних будматеріалів (для кожного

Учасника Спілки 10-15 хвилин: слайди, відеоролики
до 3 хвилин, зразки, каталоги).
11.30 – 12.30

9. Ділові переговори

14.00

Від’їзд із м. Одеса
Одеса – Ізмаїл ~257 км

20.00

Прибуття в м. Ізмаїл

Поселення в готель

21 вересня 2017 року (четвер)
10.00 – 11.30 Ізмаїльська міська рада,
м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62

10. Круглий стіл із представниками Ізмаїльської міської
ради, замовниками, забудовниками, архітекторами,
проектантами:
 Інформація міського голови та представників міста
щодо проблем в будівництві та ремонті житла,
соціальної, інженерної, транспортної інфраструктур.
 Презентація ефективних будматеріалів (для кожного
Учасника Спілки 10-15 хвилин: слайди, відеоролики
до 3 хвилин, зразки, каталоги).

11.30 – 12.30

11. Ділові переговори

13.00 – 21.00 Виноробня «Колоніст»
с. Криничне, Одеська область

Екскурсія

22 вересня 2017 року (п’ятниця)
5.00

Виїзд з м. Ізмаїл
Ізмаїл – Умань ~519 км

14.00

Прибуття в м. Умань

14.30 – 15.30 Уманська міська рада,
м. Умань, пл. Соборності,1

12. Круглий стіл із представниками Уманської міської
ради, замовниками, забудовниками, архітекторами,
проектантами:
 Інформація міського голови та представників міста
щодо проблем в будівництві та ремонті житла,
соціальної, інженерної, транспортної інфраструктур.
 Презентація ефективних будматеріалів (для кожного
Учасника Спілки 10-15 хвилин: слайди, відеоролики
до 3 хвилин, зразки, каталоги

15.30 – 16.30

13. Ділові переговори

19.00

Від’їзд із м. Умань
Умань – Київ ~210 км

22.00

Прибуття в м. Київ

За детальною інформацією заходів в рамках Проекту, участі, виступів звертатися:
Салій Іван Миколайович, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, тел. +38 067-24571-78
або +38 044 245-48-39 чи на електронну адресу: spilkavb@gmail.com, info@avbmv.com.ua.
Президент Всеукраїнської спілки
виробників будматеріалів,
Голова Комітету будівельних матеріалів
та з питань будівництва при ТППУ,
Директор Українського Інституту
Будівельних Матеріалів

І.М. Салій

