ПРОГРАМА ЗАХОДУ.
День 1 (23 лютого 2022, 10:00 - 13:30).
10:00 - 10:20

Вступне слово. Сучасні
виклики
подвійного
переходу
для
індустріального
розвитку
України

Олександр ЮРЧАК, генеральний
директор Асоціації підприємств
промислової автоматизації України
Роман
КРАВЧЕНКО,
Голова
Комітету
“Стала
Індустрія”
Платформи Industry4Ukraine, СЕО
«482.solutions»

10:20 - 10:40

ЩЕРБАТЮК,
CEO
«Industry4Ukraine»
як Олександр
спільна
національна Hydrogen Systems Engineering
платформа та екосистема
для розробників проектів
зеленого
переходу
та
сталого розвитку

10:40 - 11:00

Циркулярна економіка як Андрій ГНАП, CEO «Waste Ukraine
механізм сталої індустрії: Analytics»
роль відкритих даних при
переході до циркулярної
економіки

11:00 - 11:20

Sustainable and resilient Friederike HETTINGER, CEO at
TUM International GmbH (Munich,
industrial ecosystems
Germany)

11:20 - 11:40

ХАЦКЕВИЧ,
Гарантія походження, як Леонід
стандарт
та
ринковий «482.solutions»
механізм

CBDO

11:40 - 13:00

13:00 - 13:30

Круглий
стіл:
“Гарантія
походження, як крок до
зеленого
промислового
переходу України”. Діалог
між
державою
та
промисловістю (бізнесом).

Представники
організацій:
Державного агентства України з
енергоефективності
та
енергозбереження України, ДТЕК,
Метінвест,
EUEA
(Європейсько-Українського
Енергетичного Агентства), UMG
Investments, Асоціацій ВДЕ

-

Обговорення тем форуму – фіксація «точок дотику» та
спільних зусиль

-

Підведення підсумків

Програма заходу. День 2 (24 лютого 2022, 10:00 - 14:00).
Станіслав
БОРИСОВ,
EcoLabs - національний центр
енергетичних
інновацій
Сінгапура

10:00 - 10:30

Сінгапурська
інноваційна
екосистема EcoLabs, як приклад
синергії
між
державою
та
бізнесом
у
реалізації
національної стратегії зеленого
переходу

10:30 - 11:00

ПАНЧЕНКО,
Зміна ландшафту промисловості Володимир
при переході до низьковуглецевої д.е.н, партнер компанії KSP
Strategies
економіки

11:00 - 11:30

Поточний
стан
та
оцінка Ольга БУСЛАВЕЦЬ, к.т.н.,
міністра
енергетики
готовності енергетики України до в.о.
України з квітня до грудня
зеленого переходу
2020 р.; заслужений енергетик
України

11:30 - 12:00

ЗІНЧЕНКО,
Роль металургії у зеленому Станіслав
енергетичному переході у світі та директор GMK Center
в Україні

12:00 - 12:30

КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
Роль інноваційної екосистеми ЄС Іван
ГО
"Агенція
у сприянні зеленому переходу Президент
Європейських Інновацій"
промисловості України

12:30 - 13:00

Екоаудит і сертифікація територій Петро СКРИПЧУК, д.е.н.,
громад під нішеве виробництво професор НУВГП, ГО "Зелені
ініціативи Рівного"
та органічне землеробство.

13:00 - 13:30

КАПЛУН,
д.т.н,
Роль освітніх інновацій та молоді Віктор
професор,
директор
у зеленому переході
Навчально-наукового
інституту
енергетики,
автоматики
і
енергозбереження

13:30 - 14:00

-

Обговорення тем форуму – фіксація «точок дотику» та
спільних зусиль

-

Підведення підсумків

