
П Р О Г Р А М А

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ
УКРАЇНА-ЄС
З ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ
18 грудня 2018 року, Київ - Україна
#REnerlF



– 2 – – 3 –

ВІДКРИТТЯ І ПОЛІТИЧНА 
СЕСІЯ ВИСОКОГО РІВНЯ:

ВІДНОВЛЮВАНА 
ЕНЕРГЕТИКА ТА 
СТРАТЕГІЧНЕ 
ЕНЕРГЕТИЧНЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
УКРАЇНА-ЄС 

Ця сесія відкриває обговорення, 
презентуючи рамки стратегічного 
енергетичного співробітництва між 
Україною та ЄС і реформування 
сектору відновлюваної енергетики 
є його ключовим елементом. Буде 
розглядатись потенційний вклад 
відновлюваної енергетики у загальну 
енергетичну безпеку та економічний 
розвиток України, а також  заходи, 
які на сьогодні вживаються для 
її розвитку. Крім того, на цій сесії 
учасникам буде презентовано 
реформи, які Європейський Союз 
здійснював протягом останніх 
10 років з метою збільшення частки 
відновлюваних джерел енергії 
у своєму енергобалансі, стаючи 
світовим лідером у цій сфері, і 
те, як ця трансформація змінила 
енергетичну політику ЄС. 

Петро Порошенко, 
Президент України
Петро Порошенко обійняв посаду Президента України 7 червня 2014 
року. Раніше він працював Міністром економічного розвитку і торгівлі 
України (2012) та Міністром закордонних справ України (2009-2010), 
очолював Раду Національного банку України (2007-2012). В минулому 
був депутатом Верховної Ради України (1998-2007).

Ельжбєта Бєньковска, 
Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку, промисловості, 
підприємництва,  малого та середнього бізнесу
З 1 листопада 2014 року – член Європейської комісії Жан-Клода 
Юнкера. До цього пані Бєньковска працювала Міністром регіонального 
розвитку Польщі (2007-2013) та Віце-прем’єр-міністром і Міністром 
регіонального розвитку та інфраструктури Польщі (2013-2014). На 
цих посадах вона відповідала за систему стратегічного розвитку 
країни, в тому числі за ефективне інвестування європейських коштів. 
В результаті її роботи були повністю освоєні кошти ЄС з бюджету 
2004-2006 років та успішно розподілені майже 68 млрд євро, надані 
Польщі у 2007-2013 роках.

Домінік Рісторі, 
Генеральний директор Генерального директорату з питань 
енергетики, Європейська Комісія
З 2013 року пан Рісторі є Генеральним директором Генерального 
директорату з питань енергетики Європейської Комісії. Пан Рісторі 
працює в Європейській комісії з 1978 року. Перед тим, як обійняти 
теперішню посаду, він був Генеральним директором Об’єднаного 
дослідницького центру (JRC) (2010-2013), а також заступником 
Генерального директора попереднього Генерального директорату 
з енергетики та транспорту Європейської комісії (2006-2010). 



– 4 – – 5 –

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ I

МОЖЛИВОСТІ ТА ЦІЛІ УКРАЇНИ
У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Цю сесію буде присвячено докладному розгляду політичного контексту реалізації 
політики з розвитку відновлюваної енергетики в Україні, а саме: актуальності 
імплементації положень Паризької угоди, недавньому членству України в 
Міжнародному агентстві з відновлюваної енергетики  та розробці національної 
політики з  підтримки розвитку відновлюваної енергетики в Україні, зокрема 
роботі, яка ведеться у Верховній Раді з метою впровадження нової схеми 
підтримки розвитку відновлюваної енергетики. Доповідачі окреслять перспективи 
та виклики, пов’язані з передбаченим збільшенням частки енергії з відновлюваних 
джерел в енергетичному балансі України та міжнародними зобов’язаннями 
України. Модератором сесії виступить Петер Ваґнер (Peter Wagner), голова Групи 
підтримки України Єврокомісії. Аудиторія матиме змогу задавати запитання 
доповідачам. 

Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів 
України
Пан Семерак обійняв посаду 14 квітня 2016 року. Він працював в 
Уряді України (у 2014 році) і став Міністром екології та природних 
ресурсів у складі уряду Прем’єр-міністра Гройсмана. Був депутатом 
Верховної Ради України (у 2007-2012 та 2014-2016 роках) і виконував 
ряд функцій у партійних структурах України.

Гурбуз Гонул, Виконувач обов`язків директора Відділу 
підтримки та партнерства країн, Міжнародне Агентство 
з відновлюваної енергетики (IRENA)
Пан Гонул почав працювати в IRENA у 2014 році на посаді Керівника  
Відділу програм з управління регіонами, а зараз виконує обов’язки 
директора Відділу підтримки та партнерства країн. Раніше він працював 
старшим економістом з питань енергетики в Ісламському банку 
розвитку (2010-2014), де очолював роботу з розробки політики банку 
в енергетичній галузі , а також керував комплексними проектами з 
надання кредитів та технічної допомоги в Африці та Азії. У 2004-2010 
роках працював старшим експертом Секретаріату Енергетичної Хартії 
у Брюсселі, де займався аналізом політики, здійсненням секторальних 
оцінок на рівні регіонів та країн, пов`язаних з інвестиціями в енергетику, а 
також торгівлею та транспортуванням. Обіймав посади у Представництві 
ЄС в  Анкарі та Міністерстві енергетики Туреччини з 1993 року.

Олександр Домбровський, Виконувач обов’язків Голови 
Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки, Верховна Рада України
Пан Домбровський виконує обов’язки Голови Комітету з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з 
2015 року. Депутат Верховної Ради України з 2012 року, представляв 
Блок Петра Порошенка та був членом Комітету з питань аграрної 
політики та земельних відносин Верховної Ради. Раніше обіймав 
посаду губернатора Вінницької області (2005-2010) та міського 
голови Вінниці (2002-2005). Заслужений економіст України (2007).

Петер Ваґнер, Голова Групи підтримки України, Генеральний 
директорат з питань сусідства і розширення Єврокомісії 
(DG NEAR) 
Голова Групи підтримки України і директор у Генеральному директораті 
з питань сусідства і розширення (DG NEAR) Європейської комісії з 
2015 року. Раніше пан Ваґнер працював радником у Робочій групі 
Європейської комісії щодо Греції та очолював різні підрозділи в 
Генеральному директораті Комісії з питань підприємництва та 
промисловості. Працює у Європейській комісії з 1999 року. 

Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр та Міністр 
економічного розвитку та торгівлі України
Пан Кубів обійняв посаду в квітні 2016 року. До цього був 
представником Президента України у Верховній Раді, депутатом 
Верховної Ради (2012-2014), Головою Національного банку України 
та членом Ради національної безпеки і оборони України (2014). Раніше 
пан Кубів обіймав кілька посад у приватному секторі у Львові та 
очолював різні культурні та благодійні об’єднання.
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Паула Абрю Маркез, керівник Відділу відновлюваних джерел 
енергії та політики щодо уловлювання і зберігання вуглецю 
(CCS), Генеральний директорат з питань енергетики, 
Європейська комісія 
Пані Абрю Маркез з 2013 року відповідає за політику ЄС у сфері 
відновлюваної енергетики, зокрема за впровадження Директиви 
про відновлювані джерела енергії та визначення основ регуляторної 
політики на період до 2020 року, а також за забезпечення політики та 
заходів, спрямованих на те, щоб зробити ЄС світовим лідером у сфері 
відновлюваної енергетики. Крім того, пані Абрю Маркез відповідає 
за розробку стратегії Комісії щодо уловлювання і зберігання вуглецю 
(CCS). Раніше пані Абрю Маркез була керівником Відділу міжнародних 
відносин та розширення Генерального директорату з питань енергетики. 
Працює в Європейській Комісії з 1994 року.

Янез Копач, директор Секретаріату Енергетичного Спів-
товариства
Пан Копач керує Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з 2012 
року. До цього він протягом майже 4 років працював Генеральним 
директором Директорату енергетики в Міністерстві економіки Словенії. 
Пан Копач виконував обов’язки голови Бюджетного комітету в 
Парламенті Республіки Словенія (1990-2000), працював Міністром 
фінансів Словенії (у 1992 році) і Міністром навколишнього середовища 
та енергетики (2000-2004). Пан Копач має ступінь магістра економічних 
наук, факультет економіки Університету Любляни.

Йоганнес Любкінг, виконувач обов’язків директора у справах 
ринків, енергетики та довкілля, Генеральний директорат 
з питань конкуренції, Європейська Комісія 
Йоганнес Любкінг, магістр LL.M. Інституту Європейського університету 
(EUI), відповідає за державну допомогу і контроль злиття компаній 
в секторах енергетики й екології, здійснює низку антимонопольних 
досліджень і картельних розслідувань на європейських ринках 
електроенергії, газу та біоетанолу. До приходу в Генеральний 
директорат з питань енергетики у 2015 році пан Любкінг очолював 
різні установи, які займалися питаннями злиття, зокрема підрозділ з 
питань підтримки та політики злиття в Генеральному директораті з 
питань конкуренції. До переходу на роботу до Європейської Комісії в 
2001 році пан Любкінг кілька років вів приватну практику та працював 
юрисконсультом у Франкфурті (Німеччина).

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ II 

ПОЛІТИКА ТА 
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА 
БАЗА У СФЕРІ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ

На цій сесії буде представлено 
досвід Європейського Союзу та 
Енергетичного Співтовариства у сфері 
реформування енергетичного сектору 
і його передумов, а також досвід ЄС 
і Енергетичного Співтовариства з 
розробки політики та правової основи 
діяльності в галузі відновлюваної 
енергетики. Доповідачі надаватимуть 
докладнішу інформацію про зміни 
відповідної політики, пояснюючи 
уроки, отримані в ЄС та державах-
членах, а також в Енергетичному 
Співтоваристві. Важливу частину 
цієї дискусії буде присвячено 
правилам конкуренції, необхідним 
для забезпечення рівних умов 
діяльності всіх операторів, ризикам 
та можливостям державної підтримки 
розвитку відновлюваної енергетики і 
досвіду ЄС у цьому контексті. Цю сесію 
модеруватиме пані Олена Павленко, 
президент DiXi Group. Аудиторія 
матиме змогу ставити запитання 
доповідачам.

Олена Павленко, президент DiXi Grouр
Пані Павленко є засновником і президентом DiXi Group, неурядової 
організації, заснованої у 2008 році, яка залучена до проведення 
досліджень і консультацій у галузі енергетики. DiXi Group зосереджує 
зусилля на побудові публічного діалогу в енергетичному секторі 
України, налагодженні взаємодії між різними групами зацікавлених 
сторін з метою формування цілісного підходу до (стратегічного) 
розвитку галузі в Україні. Пані Павленко працює в енергетичній галузі 
понад 10 років.
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ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ III

ПАНЕЛЬНА
ДИСКУСІЯ: 
ІНТЕГРАЦІЯ 
ВІДНОВЛЮВАНИХ 
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
– УМОВИ 
ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ

Цю сесію буде присвячено 
дискусії між доповідачами щодо двох 
аспектів політики відновлюваної 
енергетики:
(1) фізичної інтеграції відновлюваних 
джерел енергії в електричну мережу й 
енергосистему України та 
(2) інвестиційних умов, необхідних, з 
одного боку, для полегшення такої 
фізичної інтеграції та, з іншого боку, 
для залучення відповідних інвестицій 
і інвесторів, щоб забезпечити сталий 
розвиток відновлюваної енергетики. 
Запрошені доповідачі з України 
і міжнародного співтовариства 
розглядатимуть обидва аспекти 
з точки зору установ, операторів 
транспортних систем, регуляторних 
органів держав-членів ЄС і 
міжнародних фінансових установ.

Юлія Ковалів, Голова Офісу Національної інвестиційної ради 
Пані Ковалів очолює Офіс Національної інвестиційної ради з 2016 року. 
Має десятирічний досвід роботи на керівних посадах в енергетичному 
секторі та в органах державного управління України. Раніше пані 
Ковалів працювала першим заступником Міністра економічного 
розвитку і торгівлі та була членом Національної Комісії, що здійснює 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а в 2016-
2017 роках – головою Наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності
З моменту призначення у серпні 2014 р. С. Савчук працює над 
державною політикою у сфері енергоефективності та відновлюваної 
енергетики. Зокрема, прийнято ефективні законодавчі стимули 
для залучення «зелених» інвестицій в Україну. Також вперше 
впроваджено державну та місцеві програми «теплих кредитів», 
ЕСКО, енергоменеджмент у бюджетній сфері, розширено міжнародну 
співпрацю України у цих сферах. Сергій Савчук має великий професійний 
досвід в енергетичному секторі. Він працював як у бізнесі, так і в 
органах виконавчої влади України (Кабінет Міністрів України, НКРЕКП, 
НАК «Нафтогаз України», «TAS Group»).

Лорен Шмітт, Генеральний секретар, Європейська мережа 
операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E)
Пан Шмітт має більш, ніж 20-річний досвід роботи в секторі енергетики. 
До приходу на посаду Генерального секретаря ENTSO-E у січні 2017 
р. пан Шмітт обіймав ряд посад у приватному секторі, переважно 
у Франції. Зокрема, він був Лідером глобальної стратегії SmartGrid 
для компанії GE Grid Solutions та Віце-президентом з питань стратегії 
та інновацій компанії ALSTOM Grid та ALSTOM Power System Energy 
Management Business.

Всеволод Ковальчук, Тимчасово виконуючий обов`язки 
директора, НЕК «Укренерго»
Пан Ковальчук відповідає за операційну діяльність, стратегію 
розвитку, інвестиції та міжнародне співробітництво НЕК «Укренерго». 
До призначення на посаду Тимчасово виконуючого обов`язки 
директора, Ковальчук вже кілька років працював в «Укренерго», а 
до цього – виконавчим директором з питань економічної політики та 
аналізу і виконувачем обов’язків Віце-президента з фінансів в НАЕК 
«Енергоатом». У 2001- 2007 роках пан Ковальчук працював у НАК 
«Нафтогаз України».

Леонардо Баррето-Гомес, Голова Центру відносин ЄС і між-
народних зв’язків, Австрійське енергетичне агентство (AEA)
Доктор Баррето очолює Центр ЄС та міжнародних зв’язків в AEA з 
2015 року і має більш, ніж 20-річний професійний досвід у галузі 
енергетики, зокрема у багатьох проектах у всьому світі. З 2007 року 
він працює в AEA, де зокрема обіймав посади старшого менеджера 
проектів, експерта з енергетичної політики та бізнес девелопера. Зараз 
доктор Баррето приділяє основну увагу нарощуванню потенціалу, 
розробці політики та консультуванню в енергетичному секторі на 
європейському та міжнародному рівні. Леонардо Баррето очолює 
Координаційну групу Узгоджених дій щодо впровадження Директиви 
ЄС про відновлювані джерела енергії.
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Алессандро Боші, Керівник відділу відновлюваної енергетики, 
Європейський інвестиційний банк
Пан Боші відповідає за команду експертів, які виконують технічну, 
економічну, екологічну та фінансову оцінку проектів з відновлюваної 
енергетики та інноваційних проектів з низьковуглецевої технології, 
поданих на фінансування ЄІБ. Раніше він працював у міжнародних 
енергетичних компаніях протягом 15 років, зокрема керівником 
Відділу розвитку бізнесу в Болгарії.

Гаррі Бойд-Карпентер, Директор Департаменту електро-
енергетики  ЄБРР
Пан Бойд-Карпентер має більш, ніж 20-річний досвід фінансування та 
інвестування у нові ринки і країни з перехідною економікою, особливо 
в енергетичному секторі. Він був учасником багатьох проектів у сфері 
енергетики, нафтогазової промисловості, інфраструктури та проектів 
PPP/PFI в багатьох країнах Європи, Північної Африки і регіоні колишнього 
СНД, а також керував реалізацією політичних зобов’язань високого 
рівня, приділяючи особливу увагу створенню сприятливого середовища 
для розвитку відновлюваної енергетики. Раніше пан Бойд-Карпентер 
був старшим банкіром у команді з питань енергетики, працював у 
Офісі головного юрисконсульта ЄБРР, а також старшим юрисконсультом 
групи фінансування проектів в Allen & Overy і в Місії ООН в Косово.

Нікола Р. Сапоріті, старший спеціаліст з питань інвестицій, 
Міжнародна фінансова корпорація (IFC)
Пан Сапоріті працює в Консультативній групі з державно-приватного 
партнерства Міжнародної фінансової корпорації (частина Групи 
Світового банку), де він є спеціалістом міжнародного рівня в галузі 
гідроенергетики та водного господарства. В IFC він застосовує 
свій професійний досвід та досвід у сфері трансакцій в роботі над 
питаннями генерації енергії з відновлюваних джерел, трансакціями, 
пов’язаними з водопостачанням та стічними водами. Пан Сапоріті 
почав працювати в IFC у 2005 році після року, проведеного в 
Латинській Америці у команді Світового банку, яка займалась 
проблемами водних ресурсів та міської інфраструктури. До IFC 
він працював у компаніях Siemens Power, ENEL, SAUR та команді 
управління водними ресурсами компанії Biwater.

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ IV

ПАНЕЛЬНА
ДИСКУСІЯ:
ІННОВАЦІЙНЕ
МАЙБУТНЄ
ВІДНОВЛЮВАНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ 

На цій сесії будуть обговорюватись 
останні технологічні досягнення у 
секторі відновлюваної енергетики, 
а також їхній вплив на формування 
енергетичної політики. Учасники 
розглянуть потенціал використання 
відновлюваних джерел теплової 
енергії та водню в екологізації 
споживання енергії. З іншого боку, 
на сесії буде розглядатись вплив 
технологій відновлюваної енергетики 
на розвиток бізнесу у глобальному 
масштабі й в Україні, а також на зміни 
енергетичної політики в Україні та 
світі під впливом швидкого розвитку 
технологій, зокрема з позиції 
споживачів енергії.

Роман Зінченко, співзасновник проекту Greencubator
Роман Зінченко є прихильником «розумної» енергетики / «зеленої» 
економіки та консультантом з питань комунікацій. Починаючи з 2009 
року, він розвиває екосистему для «зелених» стартапів, соціального 
підприємництва і сталих інновацій в Greencubator, українській мережі 
енергетичних інновацій (www.greencubator.info). Він був радником 
таких найбільш динамічних стартапів у сфері «розумної» енергетики, 
як EcoIs.me та uMuni. Роман є одним із організаторів провідних 
подій в Україні у сфері «зелених» стартапів, у тому числі TeslaCamp, 
Hack4energy, Smart Energy Forum і Hackathon, а також більше десяти 
EnergyCamps.
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Ганс-Йозеф ФЕЛЛ, президент «Energy Watch Group» 
З 1998 до 2013 року Ганс-Йозеф Фелл був членом Альянсу німецької 
парламентської групи 90 / Зелені. Він є автором проекту закону 2000 
року про відновлювані джерела енергії (ЕЕГ), що заклав основу для 
розвитку в Німеччині технологій сонячної та геотермальної енергетики, 
використання енергії вітру та біогазу. Ганс-Йозеф Фелл – всесвітньо 
відомий політичний радник з питань енергетики та зміни клімату, 
автор і лектор.

Олександр Дячук, провідний науковий співробітник Інсти-
туту економіки та прогнозування Національної академії 
наук України
Доктор Дячук є одним із розробників енергетичної моделі TIMES-
Україна та членом кількох робочих груп Енергетичного Співтовариства 
і державних установ України. Він має понад 11 років досвіду роботи в 
галузі моделювання енергетики та виконання дослідницьких проектів, 
присвячених стратегії скорочення викидів і аналізу даних,  зокрема 
розробки сценаріїв скорочення викидів парникових газів на рівні 
країни. У нього понад 9 років міжнародного досвіду з кількісної 
оцінки енергоефективності, відновлюваних джерел енергії і цільових 
показників скорочення викидів парникових газів

Крістіан Зінглерсен, Керівник Секретаріату з чистої енер-
гетики на рівні міністрів
Пан Зінглерсен є першим керівником нового Секретаріату з чистої 
енергетики на рівні міністрів (Clean Energy Ministerial), створеного 
в Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) у Парижі. Раніше 
він обіймав посаду заступника постійного секретаря в Міністерстві 
енергетики, комунального господарства та клімату Данії, входив до 
складу виконавчої ради міністерства і відповідав за енергетичну 
політику. Пан Зінглерсен був також представником уряду Данії та 
заступником голови Ради керуючих МЕА. Пан Зінглерсен розпочинав 
кар’єру в зовнішньополітичній службі Данії, де працював у 
Представництві Данії в ЄС та був провідним представником Данії на 
переговорах в ООН щодо зміни клімату.

Барт Бібук, Виконавчий директор, Fuel Cells and Hydrogen 
Joint Undertaking
Пан Бібук з 2016 року очолює державно-приватне партнерство FCH JU, 
метою якого є сприяння впровадженню паливних елементів та технологій 
використання водню в Європі. Раніше пан Бібук працював у відділі 
паливних елементів компанії Toyota Motor Europe, де обіймав посаду 
старшого технічного менеджера. Робота в автомобільній промисловості 
дозволила йому отримати широкі знання з питань впровадження нових 
технологій на європейський ринок. В рамках програми «Чиста енергетика» 
(CEP) пан Бібук працював у Берліні над інтенсифікацією європейських 
випробувань гібридного транспортного засобу на паливних елементах 
компанії Toyota. Крім того, пан Бібук протягом двох років працював у 
Японії за проектом розробки малих транспортних засобів PSA-Toyota, 
в результаті якого у 2006 році була випущена Toyota AYGO. 

Ева Хоос, експерт з питань генерації тепла з відновлюваних 
джерел, Генеральний директорат з питань енергетики, 
Європейська Комісія
З жовтня 2016 року пані Хоос відповідає за політику у сфері  опалення 
та охолодження з використанням відновлюваних джерел енергії. 
Вона також відповідає за регіональне енергетичне співробітництво з 
питань відновлюваної енергетики в регіоні Балтійського моря, зокрема 
використання енергії морського вітру. Раніше пані Хоос працювала 
у відділі енергоефективності Генерального директорату з питань 
енергетики, і займалась питаннями Директиви щодо енергоефективності 
та Стратегії ЄС у сфері опалення та охолодження. До переходу на 
роботу в Європейську Комісію обіймала різні посади в державному та 
приватному секторах як радник з питань регулювання внутрішнього 
енергетичного ринку ЄС і міжнародного енергетичного права.

Мерсе Альмуні, спеціаліст з питань енергетичної політики, 
Європейська організація споживачів (BEUC)
Пані Альмуні працює в BEUC з червня 2017 року, де очолює роботу у сфері 
відновлюваної енергетики та бере участь у крос-європейському проекті 
CLEAR 2.0, спрямованому на ознайомлення споживачів із технологіями 
відновлюваної енергетики і можливостями їх використання. Пані Альмуні 
працює також над іншими моделями, які дозволять споживачам стати 
активними учасниками ринку. До приходу в BEUC пані Альмуні працювала 
старшим економістом в Ofgem, а також обіймала посади в Європейському 
банку реконструкції та розвитку і компанії Total.
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ВИСНОВКИ 
ТА ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ 
ЩОДО РОЗВИТКУ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Олександр Домбровський,
Виконувач обов’язків Голови Комітету з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки, Верховна Рада України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ
УКРАЇНА-ЄС
З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
18 грудня 2018 року, Київ - Україна
#REnerlF *Забезпечується синхронний переклад англійською та українською мовами *

08:30 Реєстрація учасників і кава
09:30 Відкриття
09:50 Домінік РІСТОРІ, Генеральний директор, Генеральний
 директорат з питань енергетики, Європейська Комісія   

 Політична сесія високого рівня
Відновлювана енергетика і стратегічне партнерство України 
та ЄС в енергетичній сфері
09:50 Роль відновлюваної енергетики у забезпеченні
10:30 енергетичної безпеки та економічного зростання України
 Роль відновлюваної енергетики у забезпеченні енергетичної 

безпеки та економічного зростання України  
 п. Петро ПОРОШЕНКО, Президент України 
 Відновлювана енергія:  можливість для зростання та 

інвестицій
 п. Ельжбета БЄНЬКОВСЬКА, Член Європейської Комісії 

з питань внутрішнього ринку, промисловості, 
підприємництва, малого та середнього бізнесу

10:30 - 11:00 Перерва на каву та фото

 Тематична сесія I
Можливості та цілі України у сфері відновлюваної енергетики
Модератор: п. Петер ВАГНЕР, Керівник Групи підтримки України, 
Європейська Комісія 
11:00 Економічний розвиток, енергетична модернізація та   
12:00 інвестиційний потенціал відновлюваної енергетики України 
 Степан КУБІВ, Перший віце-прем’єр-міністр України − 
 Міністр економічного розвитку і торгівлі України
 Виконання Україною положень Паризької угоди та
 роль відновлюваної енергетики
 п. Остап СЕМЕРАК, Міністр екології та природних  
 ресурсів України
 Україна долучається до всесвітньої мережі відновлюваної 

енергетики
 п. Гурбуз ГОНУЛ, В.о. Директора відділу підтримки країн 

та партнерства, Міжнародне Агентство з відновлюваної 
енергетики (IRENA)

 Проект закону України про підтримку розвитку 
відновлюваної енергетики 

 п. Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, Народний депутат України, 
В.о. Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки  

 Питання та відповіді - інтерактивна дискусія 

 Тематична сесія II
Політичні та регуляторні засади відновлюваної енергетики
Модератор: п. Олена ПАВЛЕНКО, Президент, DiXi Group

12:00 Досвід ЄС та його держав-членів від часу прийняття
13:00 Директиви про відновлювану енергетику 2009 року 
 п. Паула АБРЮ МАРКЕЗ, Керівник відділу, Політика з питань 

відновлюваної енергетики, уловлювання та зберігання 
вуглецю (CCS), Генеральний Директорат з питань 
енергетики, Європейська Комісія 

 Політичні засади відновлюваної енергетики в 
Енергетичному Cпівтоваристві

 п. Янез КОПАЧ, Директор, Секретаріат Енергетичного 
Cпівтовариства 

 Правила державної допомоги ЄС для підтримки інвестицій у 
сектор відновлюваної енергетики 

 п. Йоганнес ЛЮБКІНГ, В.о. Директора, Ринки та практики 
надання допомоги: енергетика та навколишнє середовище, 
Генеральний Директорат з питань конкуренції, Європейська 
Комісія 

 Питання та відповіді - інтерактивна дискусія 

13:00 - 14:30 Перерва на обід

 Тематична сесія III
Панельна дискусія: Інтегрування відновлюваної енергії - умови 
для інвестування 
Модератор: п. Юлія КОВАЛІВ, Керівник Офісу Національної 
інвестиційної ради 

14:30 Розвиток потенціалу різних джерел відновлюваної
15:30 Потенціал розвитку відновлюваної енергетики в Україні
 Сергій САВЧУК  - Голова Держенергоефективності
 Відновлювана енергія у Європейській континентальній 

електромережі 
 п. Лорен ШМІТТ, Генеральний Секретар, ENTSO-E (Європейська 

мережа операторів системи передачі електроенергії)
 Інтегрування відновлюваної енергії до енергетичної системи 

України: розвиток мережі та вимоги
 п. Всеволод КОВАЛЬЧУК, Керівник «НЕК «Укренерго» 
 Розширення мережі відновлюваної енергетики - досвід 

держав-членів ЄС 
 п. Леонардо БАРРЕТО-ГОМЕС, Керівник Центру, Міжнародні 

відносини та відносини з державами-членами ЄС,
 Енергетичне Агентство Австрії 
 Панельна дискусія

15:30 Стимулювання інвестицій в сектор відновлюваної
16:30 енергетики - думка інвесторів 
 п. Гаррі БОЙД-КАРПЕНТЕР, Директор, Департамент 

електроенергетики, ЄБРР 
 п. Алессандро БОЧІ, Керівник відділу відновлюваної 

енергетики, Європейський Інвестиційний Банк 
 п. Нікола Р.САПОРІТІ, Координатор з інвестиційних питань, 

Міжнародна Фінансова корпорація 
 Панельна дискусія

16:30 - 17:00 Перерва на каву

 Тематична сесія IV
Панельна дискусія: Інноваційне майбутнє відновлюваної 
енергетики - Модератор: п. Роман ЗІНЧЕНКО, Greencubator 

17:00 Європейський перехід на 100 % відновлюваної енергії
18:30 п.Ханс-Йозеф ФЕЛЛ, Президент, Energy Watch Group 
 Умови для переходу України на відновлювану енергію до 

2050 року 
 Др. Олександр ДЯЧУК, Провідний науковий співробітник, 

Інститут економіки та прогнозування, НАН України  
 Інноваційні тенденції у секторі  відновлюваної енергетики 
 п. Крістіан ЗІНГЛЕРСЕН, Голова Секретаріату, Clean Energy 

Ministerial 
 Потенціал водню для майбутнього відновлюваної енергетики 
 п. Барт БЄБУК, Виконавчий директор, СП «Паливні елементи 

та водень»
 Роль відновлюваного тепла
 п. Ева ХООС, Експерт з питань відновлюваного тепла, Генеральний 

Директорат з питань енергетики, Європейська Комісія
 Зміна ролі споживача на енергетичному ринку (ринку 

відновлюваної енергії) 
 п. Мерс АЛМУНІ, Координатор з питань енергетичної 

політики, Європейська організація споживачів (BEUC)
 Панельна дискусія

 Висновки та заключне слово
18:30 Пріоритетні заходи щодо розвитку відновлюваної 
 енергетики в Україні 
 п. Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, Народний депутат України, 

В.о. Голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки




