Українська академія наук
Рада з екологічної безпеки
ГО «Зелена планета»
Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
Форум «Еко-Енерго» приурочений Всесвітньому
Дню навколишнього середовища і Дню вітру
м. Київ

15 червня 2017 року

ПРОГРАМА
13:30 Реєстрація учасників.
14:00 Відкриття Форуму. Привітання від посольств Казахстану, Польщі, Узбекистану, Індії, Верховної
Ради України.
14:10 Олексій Оніпко - Президент Української академії наук
«Охорона навколишнього середовища, стан, проблеми, перспективи.
Енергетична безпека України»
14:15 Валерій Цибух - Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Секретар Ради з екологічної безпеки
«Роль громадських організацій в захисті навколишнього середовища»
14.30 Манодж Кумар Бхарті - Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні
«Охорона навколишнього середовища і екологічна безпека в Індії»
14:45 Нізар Аль-Ріфаї - доктор філософії, Віце-президент УАН
з міжнародного співробітництва
«Вітрова енергетика України, екологічні аспекти та роль малої енергетики»
15:00 Леонід Каденюк - Герой України, перший астронавт України
«Планета Земля, погляд із космосу»
15:10 Йозеф Шторц - Сенатор польського парламенту
«Захист навколишнього середовища в Європі»
15:20 Анатолій Скопенко - Головний вчений секретар УАН, д.е.н.
«Використання Чорнобильської зони для будівництва сонячної енергетики»
15:30 Розробки УАН в галузі охорони навколишнього середовища, нові технології і обладнання:
Сергій Кузьменко - директор консорціуму «Наука і енергія»
«Переробка твердих побутових відходів»
Олександр Нємчин - д.т.н., Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки. «Очищення водойм від синьо-зелених водоростей»
Станіслав Петров - д.т.н.
«Утилізація особливо шкідливих і радіоактивних відходів»
Сергій Кузьменко - директор консорціуму «Наука і енергія»
«Виробництво пелет з використанням місцевих видів сировини»
Олексій Оніпко - д.т.н. «Екологічний моніторинг в режимі «он-лайн»
Юрій Бенцій. «Енергозберігаючі системи електроопалення»
Володимир Ващенко - д.ф-м.н. «Співробітницвто України в міжнародних програмах з
екології в Антарктиці»
16:30 Степан Кудря - д.т.н., директор Інституту відновлювальної енергетики НАН України.
«Розвиток вітроенергетики в Україні»
16:40 Юрій Береза - Народний депутат України. «Екологічні проблеми на Сході України»
16:50 Семен Поташник - Герой України, голова Ради з енергетики
та машинобудування УАН. «Роль гідроенергетики в енергобалансі України»
Увага! Порядок доповідей може бути змінений

