ПРОГРАМА ЗАХОДІВ МІЖНАРОДНОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО БІЗНЕС-ФОРУМУ “5Е”

10 листопада 2020
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Урочиста церемонія відкриття
МІЖНАРОДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БІЗНЕС-ФОРУМУ “5Е”
та спеціалізованих експозицій:
“ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ – 2020”
“ELECTRO INSTALL – 2020”
“ЕСОENERGY EXPO – 2020”
“НАФТОГАЗЕКСПО – 2020”
“MINING & MINERALS EXPO – 2020”
Міжнародний виставковий центр
тел./факс: +38 (044) 201 11 57, 201 11 67, 201 11 78, 206 87 96

Павільйон №1, Конференц-зал № 1
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V Київська конференція з сучасних методів буріння і збільшення
видобутку нафти і газу
“Буріння. Інтенсифікація. Екологія та охорона праці”
Тематичні секції:
1. Буріння і капітальний ремонт свердловин
2. Розвиток ресурсної бази і модернізація нафтогазових компаній
3. Бурові сервіси та екологія
Нафтогазовий консультаційний центр “НЬЮФОЛК”
За підтримки
ТОВ “Міжнародний виставковий центр”
тел.: (096) 408 59 73, (067) 936 74 03
e-mail: info@newfolk.com.ua
ПРОГРАМА

Павільйон №1, на експозиції стенд О2
1300 – 1330

Презентація компанії ТОВ “НТЦЕ “УКРСІЛЬЕНЕРГОПРОЕКТ”
Вікторина з призами: відповіді на питання про участь компанії
“Укрсільенергопроект” у масштабних енергетичних проектах,
реалізованих в Україні
ТОВ “НТЦЕ “Укрсільенергопроект”

1400 – 1530

Відкрита дискусія постачальників, сервісу, виробників та
продавців електричного транспорту (від електросамокату до
електробусу) в Україні
Тема:
e-Mobility: made in Ukraine – об’єднання зусиль та можливостей для
реалізації проектів у сфері виробництва енергоефективного
транспорту
ГС “Українська асоціація учасників ринку електромобілів”
Модератори:
Вадим Ігнатов, заступник голови правління EV-UA
Богдан Красавцев, голова ГО “Екологічна нація”

11 листопада 2020
Павільйон №1, Конференц-зал № 1
1000 – 1800

Конференція
“Екологічна адвокація бізнесу”
Тематичні блок-сесії:
1. Управління відходами
2. Державний екологічний контроль
3. Екологічні фінанси (екоподаток)
Компанія “Еко Адвокація”
За підтримки
Партнерства “Green Business Ukraine”
тел.: +38 (067) 895 49 29
e-mail: contact@eco-advocacy.com

Павільйон №1, Конференц-зал № 2
1000 – 1800

Круглий стіл
“Кібербезпека енергетичної галузі - актуальні проблеми та сучасні
рішення”
У програмі:
1. Концепції кібербезпеки енергетичної галузі
2. Рекомендацій забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної
інфраструктури енергетичної галузі
3. Питання кіберстрахування. Огляд пропозицій на ринку
Управління цифрової політики та безпеки Міністерства
енергетики України
тел.: +38 (044) 201 11 57
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua

Павільйон №1, на експозиції стенд О2
1200 – 1230

Презентація компанії ТОВ “НТЦЕ “УКРСІЛЬЕНЕРГОПРОЕКТ”
Вікторина з призами: відповіді на питання про участь компанії
“Укрсільенергопроект” у масштабних енергетичних проектах,
реалізованих в Україні
ТОВ “НТЦЕ “Укрсільенергопроект”

