
19 ЖОВТНЯ
10.00 - 18.00                              пав. №1

РОБОТА МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИСТАВОК 

Енергетика в промисловості - 2021,  Еlectro Install - 2021, EсоEnergy Expo - 2021, 

E-Comps+DigiTec - 2021, НафтоГазЕкспо - 2021, Mining & Minerals Expo - 2021

10.00 - 18.00                                                      конференц-зал № 1, пав. №1

VІ КИЇВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Буріння. Інтенсифікація. Екологія та охорона праці»

Тематичні сесії

1. Сесія: «Нафтогазові стратегії України та «зелений» перехід»

2. Сесія: «Розвиток ресурсної бази і модернізація нафтогазових компаній»

3. Сесія: «Бурові сервіси та екологія»
Організатор: Нафтогазовий консультаційний центр «НЬЮФОЛК»

За підтримки: ТОВ «Міжнародний виставковий центр»

Україна , 02002,  м.  Київ,  Броварський проспект,  15,  пав.  1

тел./факс: +38(044)  201-11-57/67/78;  206-87-96 

е-mail:  lyudmila@iec-expo.com.ua,  www.iec-expo.com.ua

ТОВ  «МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР»

12.30 - 13.30                         майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ БІЗНЕС - ФОРУМУ «5Е» ТА ВИСТАВОК

Проводиться за участі керівництва РНБО України, Міненерго, НКРЕКП,

Держенергоефективності та інших почесних гостей

11.00 - 12.30                                  майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

VII МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ

«Стан та перспективи розвитку електроенергетики України в умовах головних 

викликів та основних тенденцій розвитку світової енергетики»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ «Енергетична безпека України»

За участі: керівництва РНБО України, Міненерго, НКРЕКП, експертів, 
топ-менеджерів генеруючих, мережевих компаній, промислових підприємств, наукових 
організацій та громадських об’єднань
Організатор: Міжнародна Рада з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні, 

ТОВ «Міжнародний виставковий центр»



ДЕМО-МАЙДАНЧИК «5Е»

15.00 - 16.00                                Майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

«Tolkове споживання електроенергії в промисловості» 

(Як зберегти витрати на електроенергію незважаючи на зростаючі ціни)
Доповідач: Володимир Крупко, СЕО Групи Tolk

16.00 - 16.15                                                         Майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

«BAS Комплексне управління паливним підприємством – кращі практики 

автоматизації паливної галузі»
Доповідач - Іван Губченко,  директор  We.Code (член Спілки Автоматизаторів Бізнесу)

16.15 - 18.00                                                        Майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

КОНФЕРЕНЦІЯ

«eMobility: made in China - новий вектор росту українського ринку 

електромобільності»
Організатор: Українська Асоціація Учасників Ринку Електромобілів

VII МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ

«Стан та перспективи розвитку електроенергетики України в умовах головних 

викликів та основних тенденцій розвитку світової енергетики»

14.00 - 17.30                                                         конференц-зал № 1, пав. №1

ПАНЕЛЬ № 1

«Перспективні напрямки розвитку ОЕС України в 10-річний період»

- Інтеграція енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи 

(ENTSO-E);

- 10-річний план розвитку системи передач

- Адекватність генерації в 10-річний період

Організатор: ДП НЕК «Укренерго»

14.00 - 17.30                                                         конференц-зал № 2, пав. №1

ПАНЕЛЬ № 2

«Атомні можливості для енергетичної незалежності України»

- Місце та роль Енергоатома в енергетичному секторі

- Головні інвестиційні проєкти

- Прогноз частки атомної енергетики в загальному енергобалансі: вплив на економіку та 

досягнення кліматичних цілей

Організатор: ДП «НАЕК «Енергоатом»

20 ЖОВТНЯ

19 ЖОВТНЯ

10.00 - 18.00                              пав. №1

РОБОТА МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИСТАВОК 

Енергетика в промисловості - 2021,  Еlectro Install - 2021, EсоEnergy Expo - 2021, 

E-Comps+DigiTec - 2021, НафтоГазЕкспо - 2021, Mining & Minerals Expo - 2021

Україна , 02002,  м.  Київ,  Броварський проспект,  15,  пав.  1

тел./факс: +38(044)  201-11-57/67/78;  206-87-96 

е-mail:  lyudmila@iec-expo.com.ua,  www.iec-expo.com.ua

ТОВ  «МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР»



10.00 - 13.30                                                            конференц-зал № 2, пав. №1

ПАНЕЛЬ № 3

«Трансфер світових технологій в гідроенергетику України»

- Новий ринок

- Інноваційні технології в гідроенергетиці України
Організатор: ПрАТ «Укргідроенерго»

10.00 - 13.30                                          конференц-зал № 1, пав. №1

ПАНЕЛЬ № 4

«Енергетичний перехід» і його вплив на експлуатацію електричних мереж»

- Розвиток електричних мереж в умовах впровадження розподіленої генерації

- Розумні електромережі SMART GRID

- Технології в реконструкції підстанцій 10-150 кВ. Цифрові підстанції

- Керування попитом
Організатор: Український національний комітет CIGRE

ДЕМО-МАЙДАНЧИК «5Е»

11.00 - 13.00                                   майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

«Харківенергоремонт - сьогодні і перспективи»

- Високоякісні та надійні пристрої для ремонту та притирання сідел трубопровідної

арматури високого, середнього та низького тиску, від Ду50мм до Ду400мм без вирізки

арматури з трубопроводів

- Фаскознімачі для обробки труб від 26 до 76 мм з зовнішнім і внутрішнім кріпленням з

сучасними приводами пневматичними та електричними; інші ремонтні пристрої, які

виробляє ТОВ «ХАЕР ТУЛС»

Доповідач - Дмитро Черешньов,  перший заступник директора ГК «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» 

- Відновлювальна термічна обробка (ВТО) корпусних частин парових турбін, які 

відпрацювали більше 220 тисяч годин, з метою відновлення і подовження їх паркового 

ресурсу - альтернатива виготовлення нового обладнання
Доповідач - Олександр Бендус, директор ГК «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»

13.05 - 14.35                               майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

«ABB Ability Mobile Connect for drives» - новий рівень у сервісі приводів»
Доповідач: Леонід Мельніков, менеджер з продажів компанії АВВ

14.40 - 15.30                     майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

«Вібродіагностика промислового обладнання компанії Waites» 
Доповідач: Руслан Вальтер, керівник відділу продажу ТОВ «ВЕЙТС»

15.30 - 16.00                                                       майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

«Компанія «Лідер Електрик» виробник розподільних пристроїв 6-10 кВ»
Доповідачі: Ященко Анна та Жученко Вадим, представники ТОВ ЗНА «Лідер Електрік» 

20 ЖОВТНЯ
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ТОВ  «МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР»



20 ЖОВТНЯ

16.00 - 17.00                                                       майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ + МАЙСТЕР-КЛАС

«Серія модульного обладнання Resi9 для житлової та комерційної нерухомості  

Schneider Electric»
Доповідач - Павло Заводій, менеджер «Шнейдер Електрік Україна»

17.00 - 17.20                                                     майданчик «5Е» (на експозиції), пав. №1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

«Сучасні технології для організації комплексного обліку електроенергії, газу, води і 

тепла»
Доповідачі: Михайло Сивенко, заступник директора з виробництва та  Анатолій Бритов, начальник 

відділу АСКОЕ

Україна , 02002,  м.  Київ,  Броварський проспект,  15,  пав.  1

тел./факс: +38(044)  201-11-57/67/78;  206-87-96 
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