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WELCOME
WELCOME TO THE II UKRAINIAN RENEWABLE ENERGY FORUM '17!

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ 
З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ '17! 

Welcome to the II Ukrainian Renewable 
Energy Forum '17!

ГЕННАДІЙ ЗУБКО 

HENNADII ZUBKO
Vice Prime Minister of Ukraine – 
Minister of Regional Development –
Building and Housing and 
Communal Services of Ukraine

Ukraine is confidently moving towards energy independence, step 
by step implementing a reform of e�cient energy use and housing 
and communal services. This year, for the first time since 
independence, strategic decisions were taken: the Ministry of 
Regional Development, Construction and Housing and Communal 
Services of Ukraine, together with the Verkhovna Rada and 
international partners, developed and approved a legislative 
package on e�cient energy use. 

These are the Laws "Fund of E�cient Energy Use", "On the E�cient 
Energy Use of Buildings", "On Housing and Communal Services", 
"On Commercial Accounting for Energy and Water Supply". 

The legislative framework opens the way for implementation of 
e�cient energy use activities, launches and stimulates renewable 
energy markets, energy auditors and energy service companies. 

I am convinced that Ukraine will be an energy-e�cient and 
energy-independent state. I wish you constructive work, e�ective 
outcome and success!

Вітаю учасників II Українського форуму 
з Відновлюваної Енергетики ’17!

Україна впевнено рухається до енергетичної незалежності, 
крок за кроком впроваджуючи реформу енергоефективності 
та житлово-комунальної сфери. Цього року вперше за роки 
незалежності прийняті стратегічні рішення: Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України спільно 
з Верховною Радою та міжнародними партнерами розробили 
та ухвалили законодавчий пакет з енергоефективності. 

Це закони «Про фонд енергоефективності», «Про енергетичну 
ефективність будівель», «Про житлово-комунальні послуги», 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
 
Законодавча база відкриває шлях для впровадження 
енергоефективних заходів, запускає і стимулює ринки 
відновлювальної енергетики, енергоаудиторів 
та енергосервісних компаній.

Переконаний, що Україна буде енергоефективною 
та енергонезалежною державою. Бажаю Форуму 
конструктивної роботи, ефективних рішень та успіхів!
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Віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України



08:00–09:00

09:05-09:45

09:45-12:00

12:00-13:00

13:00-15:00

Дата:  30 листопада 2017 року
Місце:  Fairmont Grand Hotel Kyiv, 

Date:    November 30, 2017
Venue: Fairmont Grand Hotel Kyiv, 

1, Naberezhno-Khreshatytska Str., Kyiv, Ukraine вул. Набережно-Хрещатицька, 1, м. Київ, Україна

AGENDA
П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й
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REGISTRATION AND MORNING COFFEE

WELCOME REMARKS 

PANEL DISCUSSION I. SOLAR ENERGY OF UKRAINE

Q&A SESSION

NETWORKING LUNCH

PANEL DISCUSSION II. WIND ENERGY OF UKRAINE

• Development of solar power plants: 
opportunities and barriers
• Aspects of receiving green tari� for solar energy
• Bonuses for Ukrainian part in solar energy projects
• Investment opportunities and challenges 
   of the sector that foreign investors face in Ukraine
• Foreign experience of attracting financing in the sector
• Ukrainian success stories of developing solar energy 
   projects and attracting financing 
   to the solar energy sector

Maksym Sysoiev • Senior Associate, Dentons Kyiv, 
Co-chair, EBA Fuel & Energy Committee

MODERATOR:

Eugene Ladnych • Chief Executive O�cer, 
RENTECHNO (Ukraine)
Andrii Gladkyi • Director, Solar Systems (Ukraine)
Yuriy Podolyak • Commercial Director, IK NET (Ukraine)
Terje Pilskog • Executive Vice President, 
Project Development and Project Finance, 
Scatec Solar (Norway)
Narek Harutyunyan • Chief Executive O�cer, 
Rengy Development (Ukraine)
Oleksandr Riepkin • Chairman of the Supervisory Board, 
Tokmak Solar Energy (Ukraine)
Iurii Gnatiuk • Director, SC “Energorynok” (Ukraine)

• Current conditions of wind energy market of Ukraine 
   and perspectives for its development
• Responsibility for imbalance at the new market 
   of wind energy
• Investment opportunities and challenges 
   that foreign investors face in Ukraine
• Ukrainian success stories of attracting financing 
   to the wind energy
• Foreign experience for development 
   and attracting financing

Hennadii Zubko • Vice Prime Minister of Ukraine - 
Minister of Regional Development -Building 
and Housing and Communal Services of Ukraine
Nataliya Boyko • Deputy Minister for European Integration, 
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine
Sevki Acuner • EBRD Director in Ukraine
Sergiy Savchuk • Chairman, the State Agency 
of Energy E�ciency and Energy Saving of Ukraine

 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА РАНКОВА КАВА

ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ I. СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ
• Розвиток сонячних електростанцій:
   можливості та бар’єри
• Аспекти отримання зеленого тарифу
• Бонуси за українську частку у проектах 
   сонячної енергетики
• Інвестиційні можливості та виклики сектору 
   в очах інвестора
• Міжнародний досвід залучення фінансування у сектор
• Українські історії успіху розвитку сонячних проектів 
   та залучення іноземного фінансування

• Поточний стан вітрової енергетики України, 
   перспективи розвитку
• Відповідальність за небаланс на новому 
   ринку вітроенергетики
• Інвестиційні можливості та виклики 
   сектору в очах інвестора
• Українські історії успіху розвитку проектів 
   та залучення іноземного фінансування
• Міжнародний досвід залучення 
   фінансування у сектор

СЕСІЯ ЗАПИТАНЬ ТА ВІДПОВІДЕЙ 

ПЕРЕРВА НА ОБІД

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ II. ВІТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

Михайло Присяжнюк • Віце-президент 
з питань розвитку, A7 CONFERENCES

Michael Prisyazhnyuk • Vice President, 
Development, A7 CONFERENCES

Максим Сисоєв • Старший юрист, Dentons Kyiv, 
Співголова Комітету з палива та енергетики, ЄБА України

Євген Ладнич • Головний виконавчий директор, 
RENTECHNO (Україна) 
Андрій Гладкий • Директор, Solar Systems (Україна)
Юрій Подоляк • Комерційний директор, ІК НЕТ (Україна)
Тер’є Пілског • Виконавчий Віце-президент, 
Розвиток на фінансування проектів, Scatec Solar (Норвегія)
Нарек Арутюнян • Генеральний директор, 
Rengy Development (Україна)
Олександр Рєпкін • Голова наглядової ради, 
Tokmak Solar Energy (Україна)
Юрій Гнатюк • Директор, 
ДП «Енергоринок» (Україна)

МОДЕРАТОР:

Геннадій Зубко • Віце-прем'єр-міністр - Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
Наталія Бойко • Заступник Міністра енергетики та вугільної 
промисловості України з питань європейської інтеграції
Шевкі Аджунер • Директор в Україні, Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Сергій Савчук • Голова, Державне агентство 
з енергоефективності та енергозбереження України

09:00-09:05 OPENING SPEECH ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ
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15:00-15:30

15:30-17:30

17:30-17:35

СЕСІЯ ЗАПИТАНЬ ТА ВІДПОВІДЕЙ

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ III. 
БІО ТА ГІДРО ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

Пітер О’Брайен • Генеральний менеджер, 
Eurocape New Energy Ukraine (Монако)
Олексій Пархомчук • Інвестиційний директор, 
Представник в Україні, IFU (Investment Fund for 
Developing Countries) (Данія)
Родіон Морозов • Директор департаменту екологічного 
реінжинірингу та впровадження проектів 
ресурсозбереження, АБ «Укргазбанк» (Україна)
Ігор Нус • Директор продажів країн СНД, Vestas (Данія)
Ольга Єрьоміна • Cтарший банкір Департаменту 
електроенергетики ЄБРР (EBRD)
Станіслав Ігнатьєв • Керівник Офісу підтримки 
та впровадження реформ, Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України
Олександр Михайловський • Провідний спеціаліст 
управління генеруючих підприємств, НКРЕ КП

ПЕРЕРВА НА КАВУ

• Сучасний стан біо та гідро енергетичного ринку 
   України, перспективи розвитку
• Основні підходи до інтеграції біоенергетичних 
   технологій в Україні
• Перспективи та інновації в біопаливі 
   і виробництві біогазу в Україні
• Інвестиційні можливості та виклики сектора 
   в очах інвестора
• Українські історії успіху залучення фінансування 
   до біо та гідро енергетики
• Міжнародний досвід для розвитку 
   та залучення фінансування

Роман Вибрановський • Ведучий, 
Телеканал UA:Перший

МОДЕРАТОР:

Георгій Гелетуха • Голова правління, 
Біоенергетична асоціація України (Україна)
Арне Якобсен • Голова правління, AICE Hydro AS (Норвегія)
Ігор Сирота • Генеральний директор,
ПрАТ «Укргідроенерго» (Україна)
Олексій Балаба • Директор департаменту 
виробництва енергії, Siemens Ukraine (Німеччина)
Анна Шарикіна • Директор департаменту 
з управління ризиками, A7 CAPITAL (Україна)
Володимир Ставнюк • Голова правління, 
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (Україна)
Вадим Рассовський • Головний інженер, 
ПрАТ «Укргідроенерго» (Україна)

СЕСІЯ ЗАПИТАНЬ ТА ВІДПОВІДЕЙ

ЗАКЛЮЧНА ПРОМОВА

Валентина Ковач • Директор з комунікацій, A7 GROUP

Q&A SESSION

COFFEE BREAK

PANEL DISCUSSION III. 
BIO AND HYDRO ENERGY OF UKRAINE

CLOSING REMARKS

Peter O’Brien • Country Manager Ukraine, 
Eurocape New Energy Ukraine (Monaco)
Olexiy Parkhomchuk • Investment Director, 
Representative Ukraine, IFU (Investment Fund 
for Developing Countries) (Denmark)
Rodion Morozov • Head of Ecological Projects Department, 
UKRGASBANK (Ukraine)
Igor Nus • Director, Sales CIS Countries, 
Vestas Central Europe (Denmark)
Olga Yeriomina • Associate Director, 
Senior Banker, Power & Energy, EBRD
Stanislav Ignatiev • Head of the O�ce of Support 
and Implementation of Reforms, Ministry of Regional 
Development, Building and Housing and Communal 
Services of Ukraine
Oleksandr Mykhaylovsky • Leading Department Specialist 
of Generating companies, NERC (Ukraine)

 Valentyna Kovach • Head of Communications, A7 GROUP

 • Current situation on the bio and hydro energy markets 
    of Ukraine and perspectives for their development
 • Key approaches for the integration of bioenergy 
    technologies in Ukraine
 • Perspectives and innovations in biofuels 
    and biogas production in Ukraine
 • Investment opportunities and challenges 
    that foreign investors face in Ukraine
 • Ukrainian success stories of attracting financing 
    to the bio and hydro energy
 • Foreign experience for development and attracting financing

Roman Vybranovskyy • Host, 
TV Channel UA:PBC

MODERATOR:

Georgii Geletukha • Chairman of the Board, 
Bioenergy Association of Ukraine (Ukraine)
Arne Jakobsen • Board Chairman, AICE Hydro AS (Norway)
Igor Syrota • Chief Executive O�cer, 
Ukrhydroenergo (Ukraine)
Oleksiy Balaba • Country Division Lead, 
Siemens Ukraine (Germany)
Anna Sharykina • Chief Risk O�cer, 
A7 CAPITAL (Ukraine)
Volodymyr Stavniuk • Chairman of the Board, 
State Finance Institution for Innovation of Ukraine (Ukraine)
Vadym Rassovsky • Chief Engineer, 
PJSC "Ukrhydroenergo"  (Ukraine)

Q&A SESSION
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MODERATOR: МОДЕРАТОР:

Myron Rabij • Partner, Dentons Kyiv (Ukraine) Мирон Рабій • Партнер, Dentons Kyiv (Україна)
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PARTNERS

rentechno.com

П А Р Т Н Е Р И  Ф О Р У М У

Dentons – найбільша юридична фірма в світі, яка надає повний спектр юридичних
послуг. Dentons - серед лідерів рейтингу провідних юридичних брендів світу 
Acritas, отримала нагороду BTI Client Service 30 Award, а також – високу оцінку ділових 
і юридичних видань за інновації, зокрема за створення Nextlaw Labs і Nextlaw Global 
Referral Network. Dentons надає юридичні послуги міжнародним і українським компаніям.
банкам та інших фінансовим установам, фондам прямих інвестицій, стартапам,
державним підприємствам, приватним особам і некомерційним організаціям.    

Dentons is the world’s largest law firm, delivering quality and value to clients around the
globe. Dentons is a leader on the Acritas Global Elite Brand Index, a BTI Client Service 30
Award winner and recognized by prominent business and legal publications for its 
innovations in client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Global 
Referral Network. Dentons’ polycentric approach and world-class talent challenge the status 
quo to advance client interests in the communities in which we live and work.    dentons.com

bnef.com

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) provides unique analysis, tools and data for 
decision makers driving change in the energy system. BNEF has 200 sta� based in 14 
o�ces around the world. BNEF’s sectoral products provide financial, economic and 
policy analysis, as well as news and the world’s most comprehensive database of assets, 
investments, companies and equipment in the clean energy space.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) надає унікальні інструменти аналізу, і дані для 
осіб, які приймають рішення і керують змінами в енергетичній системі. BNEF налічує 
200 співробітників в 14 офісах по всьому світу. Галузеві продукти BNEF забезпечує 
фінансовий, економічний і політичний аналіз, а також новини та найбільш повну 
базу даних в світі за розміром активів, інвестицій, компаній і обладнанню в чистому 
енергетичному просторі.

Rentechno is a group of companies involved in development, design and construction of 
solar PV power plants in Ukraine and abroad. We are focused on the implementation of 
modern solutions and e�ective approaches to power generation and storage using 
maximum capacity of renewable energy sources. Our key advantage is a unique team of 
qualified professionals with years of practical experience in the field of solar energy – 
including solar modules manufacturing technologies, PV power plants design and 
construction, procurement and logistics, project development and financing, operations 
and maintenance, etc. Now, in addition to solar PV, we are developing our expertise to 
o�er our clients power storage technologies, solar energy generation forecast systems, 
biomass-to-power and smart grids. Rentechno is a founding member of newly 
established Association of Solar Energy of Ukraine (ASEU).

Рентехно - група компаній, що займаються девелопментом, проектуванням та 
будівництвом сонячних фотоелектричних електростанцій в Україні та закордоном. 
Ми фокусуємось на впровадженні ефективних підходів до виробництва та акумулю-
вання енергії з максимальним використанням потенціалу відновлюваних джерел.  
Основна перевага компанії – це унікальна команда висококваліфікованих 
спеціалістів з практичним багаторічним досвідом в галузі сонячної енергетики – 
включаючи технології виробництва сонячних модулів, проектування та будівництва 
об’єктів генерації, закупки та логістики обладнання, девелопменту та фінансування 
проектів, технічного обслуговування сонячних електростанцій, тощо.
Сьогодні, окрім фотоелектричних технологій, ми розвиваємо нашу експертизу в 
напрямку технологій акумулювання електричної енергії, систем прогнозування 
«сонячної» генерації, технологій виробництва електроенергії з біомаси, а також 
розумних енергосистем. Компанія Рентехно – є однією із засновників Асоціації 
Сонячної Енергетики України («АСЕУ»), яку було нещодавно створено.
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iknet.com.ua

Компанія має успішний практичний досвід реалізації проектів, зокрема 
спеціалізується на управлінні інвестиційними проектами в енергетиці 
та промисловості в частині:
 проектування та будівництва схем зовнішнього електропостачання 
 або видачі потужності об'єктів споживання та генерації;
 енергоаудиту об’єктів енергетики з метою визначення комплексу 
 необхідних заходів для подальшої реалізації проекту;
 супроводження проектів щодо збору вихідних даних, дозволів, 
 висновків для проектування;
 будівництва та введення в експлуатацію об’єктів в енергетиці;
 оптимізації витрат підприємств на електроенергію;
 ліцензування, отримання тарифів на всі види господарської діяльності 
 в енергетиці, організації роботи ліцензіатів на Оптовому ринку електроенергії.
Успіх компанії обумовлений комплексним підходом до вирішення задач у сфері 
енергетики і постійним моніторингом тенденцій сучасного ринку.

The Company has a successful experience of projects implementing and specializes in 
managing and guiding investment projects in power energy and industry, namely:
 design and construction of external power circuits or power output 
 of objects of consumption and generation;
 energy audits of energy facilities with the aim of identifying a set 
 of measures necessary for the further implementation of the project;
 project supporting for the collection of baseline data, permits, 
 conclusions for the design;
 construction and commissioning of facilities in the energy sector;
 optimization of business costs for electricity;
 licensing and tari�s obtaining for all types of economic activity in the energy
 sector, organization of the licensees work in the Wholesale electricity market.
The success of the company is determined by the integrated approach of solving 
problems in energy sector and constant monitoring of the market trends.

Our mission is to support the sustainable development of renewables in Ukraine. 
In conditions of constant climate changes and reduction of natural resources, 
solar energy becomes a reliable and cost-e�ective source of electricity. 
The Company is focused on the introduction of innovative and highly e�ective solar 
energy solutions. The main task of the company is to reduce the Levelized Cost of 
Electricity (LCOE) produced by such system.

Наша місія – підтримувати сталий розвиток ВДЕ в Україні. В умовах постійних 
кліматичних змін та скорочення природних ресурсів сонячна енергетика стає 
надійним та економічно ефективним джерелом електроенергії. 
Компанія орієнтована на впровадження інноваційних та високоефективних рішень 
у сонячній енергетиці. Основним завданням компанії є зменшення зведеної 
вартості електроенергії (Levelized Cost of Electricity) виробленої такою системою.

solarsystems.pro
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Since its establishment The State Export-Import Bank of Ukraine has always been among 
the largest systemically important banks in Ukraine and has the most extensive network 
of correspondent banks.
Due to its state-owned status, significant experience in business activities in the national 
and international financial markets, impeccable reputation, available infrastructure 
facilities, wide customer base, human resources and established international relations 
Ukreximbank plays an important role in the development of the national banking system 
and economy of Ukraine, borrows funds from international financial institutions, foreign 
banks and financial and credit institutions for financing projects of Ukrainian enterprises, 
primarily – exporters and importers, facilitates implementation of energy saving 
technologies and development of renewable energy sources, and it is the leading bank 
of Ukraine on this area.

eximb.com
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Established in 1933 with a fleet of five aircraft, Star Alliance member Turkish Airlines 
is a 4-star airline today with a fleet of 334 (passenger and cargo) aircraft flying to 292 
destinations worldwide with 243 international and 49 domestic. According to the 2016 
Skytrax survey, Turkish Airlines was chosen as “Europe’s Best Airline” for the sixth and 
“Best Airline in Southern Europe” for the eighth consecutive time. This year airline also 
was awarded as “Best Business Catering Service” and “Best Business Class Lounge 
Dining”. Turkish Airlines flies to more countries than any other airline in the world 
(114 countriesover five continents) according to UMB’s O�cial Airline Guide.      

turkishairlines.com

Turkish Airlines була заснована в 1933 році і на той час мала флот, який налічував 
п’ять літаків. На сьогоднішній день Turkish Airlines є чотиризірковою авіакомпанією 
з повітряним флотом, що складається з 334 пасажирських і вантажних літаків. 
Turkish Airlines здійснює рейси до 292 аеропортів (49 внутрішніх і 243 міжнародних)
і є першою в Європі та четвертою у світі авіакомпанією за кількістю напрямків. 
У 2016 році вже у шостий раз поспіль Turkish Airlines отримала престижну нагороду 
від споживчого рейтингу Skytrax у номінації «Найкраща авіакомпанія Європи» 
та у восьмий раз поспіль стала переможцем у номінації «Найраща авіакомпанія 
Південної Європи». Turkish Airlines цього року також була нагороджена преміями 
за «Найкращий кейтеринг у бізнес-класі» та «Найкращий кейтеринг у бізнес-лаунжі». 
Карта польотів авіакомпанії налічує 114 країн на 5-ти континентах, 
що є найбільшим показником серед авіакомпаній світу відповідно до гіда     
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invest.in.ua

A7 CAPITAL is the Ukrainian investment company. Our principal goal is to support and 
assist Ukrainian companies in development of their businesses by connecting them 
with international investors’ expertise and capital rising opportunities. If you are 
Ukrainian company ready to take the next step in your growth you can add your project 
to our investment catalogue. A7 CAPITAL o�ers international investors both access to 
some of the most advantageous opportunities in Ukraine and assistance with
finding targets that fit portfolio best.    

A7 CAPITAL – це українська інвестиційна компанія. Наша головна мета полягає в тому, 
щоб допомогти українським компаніям в розвивитку бізнесу через отримання 
досвіду і залучення капіталу від міжнародних інвесторів. Якщо Ви українська компанія 
і готові зробити наступний крок у своєму розвитку, Ви можете додати свій проект 
у наш інвестиційний каталог. A7 CAPITAL пропонує міжнародним інвесторам як 
доступ до найбільш інвестиційно привабливих можливостей в Україні, так і 
пошук цільових проектів, які найкраще відповідають портфелю інвестора.   

Державний експортно-імпортний банк України незмінно входить 
до групи найбільших системних банків України, має найрозгалуженішу 
мережу банків-кореспондентів.
Використовуючи державний статус, значний досвід роботи на національному 
та міжнародних фінансових ринках, бездоганну репутацію, наявні інфраструктурні 
можливості, широку клієнтську базу, кадровий потенціал і налагоджені міжнародні 
зв’язки, Укрексімбанк відіграє важливу роль у розвитку національної банківської 
системи та економіки України, залучає кошти міжнародних фінансових організацій, 
іноземних банків та фінансово-кредитних інститутів на фінансування проектів 
українських підприємств, насамперед – експортерів та імпортерів, сприяє 
впровадженню енергозберігаючих технологій і розвитку відновлюваних 
джерел енергії, та є провідним банком України у цій сфері.
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Invest & Trade in Ukraine ‘18

MARCH

02-14 Invest & Trade in Ukraine ‘18 Transatlantic Tour

APRIL

19
III Ukrainian Infrastructure  

Forum ‘18
Kyiv, Ukraine

Fairmont Grand Hotel Kyiv

JUNE

21
IV Ukrainian Agri & Food Export 

Forum ‘18
Kyiv, Ukraine

Rosa Victoria Liner

JUNE

26-27 Invest & Trade in Ukraine ‘18  Istanbul, Turkey

Singapore 
and Kuala Lumpur, Asia

SINGAPORE 

KUALA LUMPUR

SEPTEMBER

27
III Ukrainian HealthCare  

Forum ‘18
Kyiv, Ukraine

Fairmont Grand Hotel Kyiv

OCTOBER

03
III Ukrainian Renewable Energy 

Forum ‘18
Kyiv, Ukraine

NSC Olimpiysky

OCTOBER

04 Forum ‘18
Kyiv, Ukraine

NSC Olimpiysky

OCTOBER

05
III Ukrainian Gas Investment  

Forum ‘18
Kyiv, Ukraine

NSC Olimpiysky

 

JUNE

07-08
Ukrainian SME

Forum ‘18
Kyiv, Ukraine

Ramada Encore Kyiv

MAY

22-27 II FINTECH Week ‘18 Kyiv, Ukraine

MAY

24
II Ukrainian Automobile 
Investment Forum ‘18

Kyiv, Ukraine
Ramada Encore Kyiv

NOVEMBER

01
III Kyiv Smart City 

Forum ‘18
Kyiv, Ukraine

Parkovyi

NOVEMBER

23-25
II Kyiv Global Surgery

Congress ‘18
Kyiv, Ukraine

Mystetskyi Arsenal

JANUARY

23-26

II

Istanbul






