ЗАПРОШЕННЯ ДЛЯ ЗМІ
Київ, 5 квітня 2016 р.

Експерти шукатимуть вирішення проблем розподілення природного газу в Україні
7 квітня 2016 р. у Києві відбудеться круглий стіл розподілення природного газу, пов’язані із цим проблем та
способів їх вирішення. У заході візьмуть участь члени Уряду і Верховної Ради України, а також провідні експерти у
галузі енергетики з Європейського Союзу, інвестори, представники європейських фінансових установ та
керівництво українських газорозподільних компаній. Круглий стіл також присвячено проблемі розвитку
вітчизняного сектору розподілення природного газу та інтеграції газового ринку України до європейського.
Предметом дискусії будуть перші кроки реформування українського сектору розподілу природного газу після
прийняття в 2015 р. нового Закону «Про газ» і основні виклики в майбутньому для того, щоб зробити розподільчий
сектор більш ефективним, конкурентним і орієнтованим на споживача. Також будуть узагальнені висновки для
підвищення експлуатаційних показників і регулювання, а також відбудеться обговорення модернізації та розвитку
газорозподільчих мереж у країнах Східної Європи. Формуючи узгоджений погляд на чинну ситуацію в
газорозподільному секторі України, доповідачі та учасники на підставі європейського досвіду визначатимуть
перешкоди наданню в Україні послуг європейського рівня.
Запрошуємо представників ЗМІ відвідати:
Що?
КРУГЛИЙ СТІЛ
Коли?
7 квітня 2016 р., 09:00
Де?
Готель «Київ», вул. Грушевського 26/1, м. Київ
Учасники: Томас Фреллесен, Заступник Глави Представництва Європейського Союзу в Україні; Олександр
Домбровський, виконувач обов’язків голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Дмитро Вовк, Головний банкір, Відділ природних ресурсів ЄБРР;
Торстен Веллерт, Група підтримки України Європейської Комісії; Пол Шапіро, Головний банкір, Відділ природних
ресурсів ЄБРР.
Модератори: Алекс Некраса, голова Асоціації газового ринку України, і Леонід Уніговський, заступник голови
Експертної ради з питань розвитку газової промисловості і ринку природного газу.
З питань акредитації ЗМІ, 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, 6 квітня 2016 р.
Попередню програму заходу можна завантажити за 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.

Для отримання детальнішої інформації про проект відвідайте: www.inogate.org

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

Цей проект втілює
програма INOGATE, яка
фінансується ЄС.

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 країнамисусідами ЄС, їх народами, а також з народами поза їх межами.

