
 

 

Стор. 1 з 3 

П’ятий раунд Дискусій з питань енергетичної політики 

«Як забезпечити майбутні інвестиції у відновлювальну енергетику 

України, долаючи політичні, законодавчі, регуляторні та технічні бар’єри» 

21 квітня 2016 р. 

Готель «Хрещатик», м. Київ, вул. Хрещатик 14 

14:30 - 15:00  Реєстрація  

15:00 - 15:30  Вступне слово 

Модератор:  Дмитро Васильєв, Центр досліджень енергетики 
«EIR Centre» 

 

Доповідачі: 

 Томас Фреллесен,  заступник Голови Представництва ЄС 

 Олександр Домбровський, заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 

 Ігор Насалик, Міністр енергетики та вугільної 
промисловості 

 Вадим Гламаздін, Заступник Міністра Кабінету Міністрів 

 Олексій Рябчин, голова підкомітету з питань 

енергозбереження та енергоефективності Комітету 

Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 

 Сергій Савчук, Голова Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження 

15:30 - 15:40 Створення передумов: можливості для інвестицій у 
відновлювальну енергетику у контексті загальних реформ в 
Україні 

Доповідач:  Емілі Кулуваріс, INOGATE 

   

15:40 - 16:00  Установча доповідь: розуміння та рекомендації щодо основних 
змін у політиці, необхідних для стимулювання інвестицій у 
відновлювані джерела енергії  

Доповідачі:  Готтфрід Хенес, INOGATE 

Юлія Усенко, INOGATE 

16:00 - 16:20  Питання і відповіді 

16:20 - 16:40  Брифінг для ЗМІ та преси / перерва на каву   



 

 

Стор. 2 з 3 

16:40 - 17:20 1-а панельна дискусія: інвестиції у відновлювальну 

енергетику для виробництва електроенергії 

Модератор:  Емілі Кулуваріс, INOGATE 

Учасники панельної дискусії:  

 Михайло Бно-Айріян, Директор департаменту 
стратегічного планування та європейської інтеграції 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України 

 Дмитро Вовк, Голова Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) 

 Іван Лисенко, Директор, ТОВ «Приморська 
вітроелектростанція» (DTEK Renewables) 

 Лоік Лермінокс, представник в Україні, Guris AS  

 

17:20 - 18:00 2-га панельна дискусія: інвестиції у відновлювальну 

енергетику для сектору теплопостачання  

Модератор:  Тетяна Желєзна, член Експертної ради БАУ 

Учасники панельної дискусії:  

 Світлана Потапенко, Заступник начальника управління 

інженерних систем – Начальник відділу комунальної 

теплоенергетики, Департамент систем життєзабезпечення 

та житлової політики, Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства  

 Олександр Харченко, Генеральний директор Центру 
досліджень енергетики «EIR Centre» 

 Андерс Крістенсен, «Українсько-данський енергетичний 
центр» 

 Віталій Талпаш, керівник відділу з енергоефективності, 

НАК «Нафтогаз» 

 Бернард Хауслер, голова відділу продажів, Polytechnik 
(Австрія)  

 

 

 

 

 



 

 

Стор. 3 з 3 

18:00 - 18:30 3-я панельна дискусія: інвестиції у відновлювальну 

енергетику для біопалива у транспортному секторі 

Модератор:  Кшиштоф Герульський, Європейська Комісія, 
Група підтримки України 

Учасники панельної дискусії:  

 Юрій Хоменко, Міністерство аграрної політики та 
продовольства   

 Артем Шевальов, Заступник міністра фінансів з питань 
європейської інтеграції  

 Тарас Миколаєнко, Директор, Українська асоціація 
виробників альтернативних транспортних палив 

«Укрбіопаливо» 

18:30 - 18:45  Рекомендації та висновки 

18:45 - 20:30   Коктейль та неформальне спілкування 


