
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

                          

                                                                                                                         

                                                                                                                       

                                                              

                                                                                   

 

 

 

  

ЗАПРОШЕННЯ ДЛЯ ЗМІ 

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це 
унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях 
поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав 
людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, 
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам 
вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. 
ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з 
країнами-сусідами ЄС, їх народами, а також з народами поза їх межами.  
  

Цей проект реалізує 
Програма INOGATE, яка 
фінансується ЄС. 

Київ,  19 квітня 2016 р. 

Дискусії з питань енергетичної політики  
Як підвищити інвестиції у відновлювані джерела енергії в Україні  

21 квітня 2016 року Представництво ЄС в Україні та Група підтримки України Європейської комісії за підтримки 

Технічного секретаріату INOGATE організує черговий раунд Дискусій з питань енергетичної політики. Члени 

українського уряду і Верховної Ради разом з представниками провідних фінансових організацій Європейського 

Союзу, інвесторами приватного сектора, та ключовими експертами ЄС та керівництвом енергетичних компаній 

обговорять останні основні рекомендації щодо змін у політиці, необхідних для подолання політичних, 

правових, регуляторних та технічних бар'єрів.  

Дискусії будуть зосереджені на трьох видах інвестицій у відновлювані джерела енергії: інвестиції для виробництва 
електроенергії, теплової енергії та біопалива для транспортного сектора. Дискусії будуть проводитись у контексті  
цілі 2020 щодо досягнення загальної частки 11% відновлюваних джерел енергії у загальному обсязі 
енергоспоживання України. Учасникам буде представлена основна доповідь щодо останніх висновків 
поглибленого дослідження, проведеного за участі міжнародних і національних представників приватного сектора, 
а також уявлень, які лягли в основу ключових рекомендацій, підготовлених експертами INOGATE для українських 
політиків та урядовців. 

Запрошуємо представників ЗМІ відвідати: 

Що?   5-а дискусія з питань енергетичної політики  
Коли? 21 квітня 2016 року (захід розпочнеться  о 15:00, брифінг для ЗМІ о 16:20) 
Де?  Готель «Хрещатик», вул. Хрещатик 14, Київ 
 

Учасники:  Олександр Домбровський, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Олексій Рябчин, Комітет Верховної Ради України з 

питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Кшиштоф  Герульский, Група 

підтримки України Європейської комісії. 

Модератори: Кшиштоф  Герульский, Група підтримки України Європейської комісії, та Емілі Кулуваріс, Технічний 

секретаріат INOGATE та Керуючий директор «Revelle Group», Брюсель.  

З питань акредитації будь ласка звертайтесь до Олени Нікітіної за тел.: +38 044 230 2754, моб.: +38 067 734 4170 

або на електронну пошту: e.nikitina@inogate.org. Акредитація триває до 17:00 20 квітня 2016 р. 

Попередню програму заходу можна завантажити за цим посиланням. 

Довідкова інформація: INOGATE – це програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку міжнародної співпраці в енергетичній 

галузі між ЄС та країнами-партнерами (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, 

Туркменістан, Україна та Узбекистан). В Україні програма INOGATE організує низку дискусій з питань енергетичної політики на високому 

рівні. Дискусії надають можливість зацікавленим сторонам в уряді, парламенті, а також громадянському суспільстві, донорам та 

міжнародним фінансовим інститутам проаналізувати переваги і проблеми реформування енергетичного ринку, а також сталу енергетичну 

політику. Це сприятиме узгодженості та злагодженості дій на благо громадян України.  

 
 

Представництво Європейського Союзу в 
Україні: 
Адреса: вул. Володимирська 101,  
01033 м. Київ, Україна. 
Тел.:  +38 044 39 08 010 
Факс: +38 044 39 08 015 
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