05 серпня 2022 року
Хаб «Велике Відновлення»
у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза»

ПРОЄКТ ПРОГРАМИ ФОРУМУ

«ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ГРОМАД»
За підтримки:
Міністерства розвитку громад та територій України,
Міністерства інфраструктури України.
Генеральний партнер форуму:
дочірнє підприємство Phoenix Contact в Україні ТОВ “Фенікс Контакт”.
Партнер форуму:
консалтингова компанія “СІДКОН”.
Консультації для бізнесу та населення від адвокатського об'єднання Uniminds.
10:30–10:45 Відкриття форуму “Платформа розвитку громад”.
Василь ЛОЗИНСЬКИЙ, перший заступник Міністра розвитку громад та територій України (онлайн);
Віталій БЕЗГІН, народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою України Комітету Верховної Ради України з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування , регіонального розвитку та містобудування (онлайн)
модератор Валерій ПЕКАР, президент компанії “Євроіндекс”.
10:45–12:00 Післявоєнна відбудова та відновлення громад.
Модераторка: Крістіна ПАСТУЩЕНКО, директорка з розвитку Асоціації малих міст України.
Запрошені:
Тарас БИК, член правління Агентства відбудови та розвитку (ГО “Агентство Ефективних рішень”),
фахівець зі співпраці з міжнародними організаціями;
Сергій ДІДЕНКО, директор проєкту “Відновлення України”, Асоціація малих міст України,
генерал-майор поліції;
Вадим ТОКАР, Макарівський сільський голова;
Олександр МАРКУШИН, Ірпінський міський голова;
Анатолій ФЕДОРУК, Бучанський міський голова;
Тарас ДІДИЧ, Дмитрівський сільський голова
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО, керівник департаменту по роботі з корпоративними клієнтами, компанія Signify
“Підтримка регіональних громад в ефективній відбудові та створенні сучасної інфраструктури”;
12:00–12:15 Перерва на каву.
12:15–13:15 Юридичні аспекти та фінанси.
Модераторка: Лілія ОЛЕКСЮК, позаштатний консультант комітету ВРУ з цифрової трансформації.
Олександр СОЛОНТАЙ, виконавчий директорАгентсва відбудови та розвитку
( ГО “Агентство Ефективних рішень”);
Вадим ПАСІЧНЮК, депутат Київської обласної державної адміністрації, засновник міжнародного
благодійного Фонду “Відбудуємо разом”;
Іван БОНДАРЧУК, радник LCF Law Group, керівник практики енергетики та природних ресурсів
“Юридичні аспекти співпраці з бізнесом: як зробити громаду привабливою для інвестицій в інфраструктуру”;
Дмитро ОНУЧЕНКО, партнер, адвокат адвокатського об'єднання Uniminds;
Людмила ОЛІЙНИК, директорка національний офіс системи ООН-Хабітат;
Галина СЕМЕНЕЦЬ, керівник компоненту “Посилання спроможності органів місцевого самоврядування
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13:15–14:45 Технологічні рішення для ефективної відбудови.
Модератор: Костянтин САЛІЙ, президент ГО “Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів”.
Володимир СТАВНЮК, директор з інноваційної діяльності Торгово-промислової палати
Ізраїль-Україна, представник корейської компанії Caris в Україні;
Олександр КАПИЛОВ, технічний директор компанії “Penetron Україна”;
Дмитро КОВБАСА, продакт-менеджер ТОВ “АМ Інтегратор Груп”
“Міста для людей — цифрова платформа для ефективної взаємодії між місцевою владою та мешканцями”;
Сергій НОСКОВ, директор проєктної компанії групи компаній Завод ЗБК№1
“Будинки і споруди із великогабаритних залізобетонних виробів індустріального виробництва”;
Микола КАРМАЛІТА, комерційний директор приватного підприємства Кармель
“Технології та рішення для ефективної відбудови”
14:45–15:15 Перерва на каву. Знайомство з учасниками ярмарку “Велике відновлення”.
15:15–18:00 Відновлення української енергетики.
15:15 –16:45 Частина 1.
Модератор: Станіслав ІГНАТЬЄВ, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики.
Андрій МАКСИМЕЦЬ, генеральний директор дочірнього підприємства Phoenix Contact в Україні
ТОВ “Фенікс Контакт”
“Місія: ALL Electric Ukraine”;
Олена ТКАЧЕНКО, заступник генерального директора компанії “СІДКОН”
“Безпека об'єктів енергетичної інфраструктури в умовах гібридної війни”;
Микола ГОЙ, директор з дистрибуції SunPower в Україні
“Автономні міні сонячні станції SunPower як гуманітарна допомога”;
Володимир ГУК, ELKO Ukraine
“Ваша енергія там, де вам потрібно”;
Євген АГЄЄВ, технічний директор E.NEXT-Україна
“Великий шанс побудувати нову країну – пропозиції та вирішення питань в енергетиці
для територіальних громад”
16:45–17:00 Перерва на каву.
17:00–18:00 Частина 2.
Модератор: Станіслав ІГНАТЬЄВ, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики.
“Велике відновлення зеленої енергетики: масштаби руйнування та шляхи розвитку”;
Сергій ЛОТОХОВ, комерційний директор компанії “Енергум”
“Скорочення витрат на енергоресурси у громадах ― можливість відновлення економіки”;
Олександр РЕДЬКА, директор компанії Wichlacz
“Переобладнання підприємств, громадських будівель екологічними котлами та парогенераторами”;
Руслан КРАВЦОВ, менеджер проєктів ТОВ “Спеціалізовані Енергетичні Технології”;
Сергій СІЛІН, бренд-менеджер EcoFlow
“Системи накопичення та зберігання енергії та Автономна СЕС на причепі DOBROДІЙ і блок-модульні
конструкції CONTAINEX”;
Володимир ДРЬОМОВ, директор компанії “СІКАМ Україна”
“Сучасні рішення СІКАМ для підключення світильників вуличного освітлення”;

