
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ * 

Місце 

проведення 

(конф.-зал) 

Час 

проведення 
Найменування заходу Організатор 

7 листопада 2017 року (вівторок) 

Павільйон №1  

К-з №1 
10.00 - 18.00 

IІ Київська конференція з сучасних методів буріння і збільшення 

видобутку нафти і газу «Буріння. Інтенсифікація. Екологія та 

охорона праці» 

Нафтогазовий 

консультаційний 

центр «НЬЮФОЛК» 

За підтримки: ТОВ «МВЦ» 

Павільйон №1  

К-з №2 
10.00 - 18.00 Семінар: «Прозорість для довіри. Як зробити енергетику доступною» 

Департамент стратегії 

розвитку ПЕК та 

інвестиційної політики 

Міненерговугілля 

ГО «ДІКСІ ГРУП» 

Павільйон №1  

К-з №2a 

(забудований 

на експозиції) 

10.00 - 17.00 VІІІ Міжнародна конференція гідроенергетиків 

Асоціація «Укргідроенерго» 

Департамент 

електроенергетичного 

сектора Міненерговугілля 

ПАТ «Укргідроенерго» 

Павільйон №1  

К-з №3 
10.00 - 12.00 

Наукова конференція: «Основні напрями реформування вугільної 

промисловості України» 

НТЦ «Вуглеінновація» 

Департамент 

вугільно-промислового 



комплексу 

Міненерговугілля 

Павільйон №1  

К-з №3 
13.00 - 14.00 

Семінар: «Досвід використання стругового комплексу Caterpillar в 

умовах Західного Донбасу на прикладі шахти Степова ДТЕК 

ШУ Першотравенське» 

ТОВ «Цеппелін Україна» 

Павільйон №1  

К-з №4 
11.00 - 13.00 

Семінар: «Стан та перспективи розвитку охорони праці та промислової 

безпеки» 

Управління охорони праці, 

промислової безпеки та 

цивільного захисту 

Міненерговугілля 

Павільйон №2  

К-з №8 
14.00 - 15.00 

Круглий стіл: «Реформа газової та електроенергетичної галузі - новий 

шанс для розбудови» 

Управління міжнародного 

співробітництва та 

європейської інтеграції 

Міненерговугілля 

8 листопада 2017 року (середа) 

Павільйон №1  

К-з №1 
10.00 - 18.00 «День атомної енергетики» 

ДП «НАЕК» Енергоатом» 

Департамент з питань 

ядерної енергетики та 

атомно-промислового 

комплексу 

Міненерговугілля 

ДК «Ядерне паливо» 

Павільйон №1  

К-з №2a, 
10.30 - 16.30 ІV Всеукраїнський семінар інженерів-енергетиків 

Секція 1. 

ТОВ «МВЦ» 

За підтримки: 



(забудований 

на експозиції) 

Новий ринок електричної енергії в Україні - реальні кроки та 

перспективи тарифної політики 

Секція 2. 

Українська електроенергетика. Реалії та перспективи вітчизняної 

генерації 

Секція 3. 

Енергоефективність роботи електричних мереж. Зниження втрат у 

розподільчих мережах. Нові підходи, технології та обладнання 

Міненерговугілля 

Громадської Спілки 

«Асоціація 

«СІГРЕ-Україна» 

Об’єднаної Ради 

Енергетичних 

Експертів (ОРЕЕ) 

Павільйон №1  

К-з №2 
10.30 - 16.30 

ІV Всеукраїнський семінар інженерів-енергетиків 

Дискусійна панель 

Кібербезпека енергетики - запорука сталого функціонування ПЕК 

Департамент 

інформаційних технологій 

та 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення 

Міненерговугілля 

За підтримки: 

ІТ-компаній: 

Представництво 

Cisco в Україні, 

ТОВ «Центр Системної 

Інтеграції», 

компанія De Novo,  

ТОВ «Юнікорн Сістемс УА» 

ТОВ «МВЦ» 

Павільйон №1  

К-з №3 
10.00 - 12.00 

Круглий стіл: «Концепція Smаrt grіd та необхідність впровадження 

елементів Smаrt grіd - технологій в умовах реформування ринку 

електричної енергії» 

Департамент 

електроенергетичного 

сектора Міненерговугілля 



Павільйон №1  

К-з №4 

10.00 - 12.00 

12.00 - 14.00 

14.00 - 16.00 

Галузева секція з охорони праці: 

вугільна 

енергетична 

нафтогазова 

Управління охорони праці, 

промислової безпеки та 

цивільного захисту 

Міненерговугілля 

Павільйон №1  

К-з № 5 
12.00 - 13.00 

Cемінар-презентація: «Багатоканальний сигналізатор газу 

«ВАРТА Диспетчер». Нові функції і можливості застосування» 
ТОВ «ТЕМІО» 

Павільйон №1  

К-з №5 
14.00 - 15.00 Презентація: «ТОП 23 об’єкти приватизації» 

Фонд державного майна 

України 

Павільйон №2  

К-з №8 
11.00 - 13.30 

Панельна дискусія: «Інтеграція ОЕС України до ENTSO-E: ключові 

виклики та завдання» 

ДП НЕК «Укренерго» 

Департамент 

електроенергетичного 

сектора Міненерговугілля 

9 листопада 2017 року (четвер) 

Павільйон №1  

К-з №1 
10.00 - 16.30 

Круглий стіл: «Розроблення та імплементація законодавчих та 

нормативно-правових актів у частині обліку природного газу та 

метрології на виконання закону «Про ратифікацію Протоколу про 

приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

співтовариства» 

НАК «Нафтогаз України» 

Павільйон №1  

К-з №2a, 

(забудований 

на експозиції) 

12.00 - 14.00 Засідання Української Асоціації «Укрелектрокабель» 
Українська Асоціація 

«Укрелектрокабель» 



Павільйон №1  

К-з №4 
10.00 - 12.00 

Майстер-клас «Управління ризиками небезпек на підприємствах в 

паливно-енергетичному комплексі України» 
Журнал «Охорона праці» 

* У програмі можливі зміни 

 


