https://us02web.zoom.us/j/81112128384?pwd=VEdsM3BpS3IwcDJ4S1NpK2wzanNZZz09

Код: 319883
9:45

10:00

Реєстрація учасників. Вітальна кава

Відкриття
Модератор: Лілія Олексюк, к. н. з держ.упр., голова ГО «ВАІБІТ»

15'

10:00

10:30

Олександр ФЕДІЄНКО, заступник голови Комітету, голова підкомітету цифрової
інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури Комітету
Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (он-лайн)
Андрій СЕМЕНЧЕНКО член НКРЗІ, професор кафедри інформаційних технологій
Київського національного університету культури і мистецтв, доктор наук з
державного управління, професор, Заслуженого діяча науки і техніки України
Олександр ПОТІЙ, заступник Голови Держспецзв’язку

15'

10:30

10:45

Нове регулювання електронних комунікацій – шлях до Єдиного цифрового ринку ЄС
Юлія ГАРЯЧА, керівник експертної групи з питань європейської та
євроатлантичної̈ інтеграції̈ Міністерства цифрової̈ трансформації̈ України

Пленарна дискусія «Укрзалізниця та впровадження технологій 4G і 5G – як це було в Німеччині, чого
очікувати в Україні, як вбачають цю роботу: мобільні оператори, регулятори, Укрзалізниця»
Модератор: Лілія Олексюк, к. н. з держ.упр., голова ГО «ВАІБІТ»
15'

10:45

11:00

Як будували мережу в Німеччині на залізниці, проблеми, перемоги, перспективи
Ульріх ПЛАТЕ, керівних відділу інформаційної безпеки компанії Atene KOM GmbH
(Німеччина)

15'

11:00

11:15

Перспективи впровадження 4G і 5G на Укрзалізниці – думка мобільних операторів

15

11:15

11:30

Перспективи впровадження 4G і 5G на Укрзалізниці – позиція Укрзалізниці

30

11:30

12:00

Дискусія з учасниками пленарного засідання.

Пленарна дискусія: “ Нова Київська окружна дорога - стратегічний шлях у майбутнє – управління на базі
мереж нового покоління"
Модератор: Роман ХІМІЧ, експерт ринку комунікацій, співзасновник робочої групи з питань безпеки та довіри
в цифровому середовищі

30'

12:00

12:30

Бачення цифрового розвитку КОД
Кирило ГОРОХОВСЬКИЙ, науковий співробітник відділ стратегічного розвитку та
реформування дорожньої галузі Державне підприємство «Державний дорожній
науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна»
Нова Київська окружна дорога - побудова європейського шляху - що потрібно мобільним
операторам для побудови мережі
Оператори мобільного зв’язку

15

12:30

13:00

Безпека громадян в 5G-мережах: інституційний тупик
Роман ХІМІЧ, експерт ринку комунікацій, співзасновник робочої групи з питань безпеки
та довіри в цифровому середовищі

30'

13:00

13:45

Перерва

Пленарна дискусія: Промисловий об’єкт і впровадження 5G для управління процесами виробництва –
ризики, загрози?
60

13:45

14:45

Модератор: Лілія ОЛЕКСЮК, юрист, , к. н. з держ.упр., голова ГО «ВАІБІТ»

15

13:45

14:15

Володимир КОЗИРСЬКИЙ, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
директор Технопарку «Інновації в енергетиці» LLC АЛОТЕК (Україна, Болгарія)

15

14:15

14:30

Євген ВЛАДІМІРОВ, Головний інженер Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України,заступник міністра енергетики України з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 2020-2021,- Член наглядового
комітету Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки 2021, співавтор
Концепції кібербезпеки енергетичної галузі України 2021-2024

15

14:30

15:00

Дискусія з учасниками пленарного засідання.

Пленарне засідання «Новели (тенденції) у міжнародному нормативному та технічному регулюванні,
рекомендації щодо нормативного регулювання запровадження 5G»
60

15:00

16:00

Модератор: Ксенія ВОЛКОВА, експерт ГО «ВАІБІТ»

15

15:00

15:15

Юрій КОТЛЯРОВ, юрист, партнер юридичної фірми Астерс

15

15:15

15:30

Рекомендації з підготовки нормативно-правового та технічного регулювання у
сфері регулювання запровадження нового покоління технологій електронних
комунікацій з урахуванням розвитку законодавства ЄС та провідного світового
досвіду
Лілія ОЛЕКСЮК, юрист, , к. н. з держ.упр., голова ГО «ВАІБІТ»

30'

15:30

16:00

Підведення підсумків та закриття Форуму.

