
 

 

IX з'їзд  ВГО «Українська федерація індустрії безпеки» 
 

 

Дата та час проведення: 14 грудня, 14:00 – 18:00 

 

Місце проведення: Blockchain Hub, за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал,10. 

 

ДІЛОВА ТА ОФІЦІЙНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІX З’ЇЗДУ ВГО «УФІБ» 

 

13:30 – 14:00 Реєстрація делегатів з’їзду 

14:00 – 14:15 Вітальне слово від почесних гостей – представників органів державної влади, бізнес-

спільнот, громадянського суспільства 

14:15 – 15:00 Офіційна звітно-виборча частина з’їзду. Звіт президента та контрольно-ревізійної 

комісії, представлення резолюції, вибори до складу Ради Федерації, президента, голів 

комітетів та контрольно-ревізійної комісії  ВГО «УФІБ» 

Ділова програма з’їзду 

15:00 – 15:45 Публічні закупівлі: проблеми, практики їх вирішення, перспективи вдосконалення 

законодавства 

- інформація про успішних учасників закупівель-членів УФІБ (5 хв) 

Юлія Бабій, секретаріат УФІБ 

- інформація від запрошеного експерта (15 хв) 

Приклади розгляду скарг, питання/відповіді 

Крістіна Бєлякова, головний редактор Журналу «Радник в сфері державних закупівель» 

- дискусія щодо питань вдосконалення громадського контролю в сфері публічних 

закупівель (20 хв) 

Члени УФІБ, запрошені гості та експерти 

15:45 – 16:00 Кава-пауза  

16:00 – 17:00 Програми СМАРТ СІТІ: безпека. Досвід успішних проектів та нові ініціативи в Україні. 

- Презентація проекту «112» 

Члени  РГ «112»: Андрій Загорулько, заступник начальника управління стратегічного 

аналізу та прогнозування Департаменту організаційно-апаратної роботи МВС 

України; Олександр Дишлєвий, FF Group  

- Практичний досвід використання відеоспостереження у м. Києві 

Юрій Назаров, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА 

- Ситуаційний центр м. Дніпро 

Геннадій Машинсон, ТОВ ВФ Сервіс (скайпом із ситуаційного центру Дніпра) 

- Автоматична система контролю в’їзду на IP- камерах - HIVE. Приклади впровадження 

Олександр Дишлєвий, FF Group  

- Безпека і надійність безпілотних транспортних засобів і роботів в проектах громадської 

безпеки і подвійного використання 

Сергій Корнєєв, BaltRobotics 

- Підвищення ефективності міських паркінгів завдяки впровадженню системи платного 

паркування STOP-Park 

Ігор Запертов, ТОВ «КС-МЕХАТРОНІКС» 

17:00 – 17:15 Представлення ініціатив та анонс підписання меморандуму щодо організації та 

виконання інноваційних проектів на базі Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Андрій Бірюков, ГС «Хай Тек Офіс Україна»; Анатолій Долинний, ВГО УФІБ 

17:15 – 17:20 Ініціатива зі створення «Хай-Тек Клубу» з секцією «Безпека» 

Андрій Бірюков, ГС «Хай Тек Офіс Україна»; Анатолій Долинний, ВГО УФІБ 

17:20 – 17:30 Підведення підсумків, прийняття резолюції з’їзду 

17:30 – 18:00 Неформальне спілкування 

 

https://blockchainhub.one/konferents-zal/
https://blockchainhub.one/kontaktyi/
http://ff-group.org/rus/ff-hive/index.html?fbclid=IwAR1srn22s0lKb4lvumoZesVRuVCEr3KJzX9r4V2-qxVbZiOuN8qBVCMzi5U

