
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

                          

                                                                                                                         

                                                                                                                       

                                                              

                                                                                   

 

 

 

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, та з народами з-поза їх меж.  

 

Цей проект реалізується 
Програмою INOGATE, яку 
фінансує ЄС. 

Київ, 17 лютого 2016 р. 

Європейські та вітчизняні фахівці обговорять шляхи створення конкурентного ринку 
електроенергії в Україні 

19 лютого у готелі «Київ» відбудеться друга дискусія з питань енергетичної політики. Під час дискусії представники 
українського Уряду і Верховної Ради спілкуватимуться з провідними експертами у галузі енергетики з усієї Європи. 
Дискусію з питань енергетичної політики присвячено формуванню нового конкурентного ринку електроенергії, який 
водночас матиме сильну систему захисту та надійності енергопостачання.  

Учасники дискусії обговорять   такі питання:  

 Умови структурування оптового ринку електроенергії для реалізації конкурентної ринкової моделі в Україні. Які 
переваги та проблеми слід очікувати від нової моделі?  

 Які заходи слід вжити Уряду України на законодавчому, політичному, нормативному та інших рівнях протягом 
півтора року, для успішного переходу електроенергетичної галузі на нову  ринкову модель.  Як швидко це може 
відбутися? 

 Майбутня структура генеруючих потужностей. Якою буде роль відновлюваних джерел енергії та 
теплоелектростанцій? Які переваги принесе українським та іноземним споживачам реформування 
електроенергетичного сектору, яке триває наразі? Як зміняться ціни на електроенергію та на яку допомогу можуть 
очікувати уразливі споживачі? 
 

Щиро запрошуємо представників ЗМІ відвідати: 
Що?   Друга  дискусія з питань енергетичної політики  
Коли?  19 лютого 2016 р.  

Прес-конференція 15:45 – 16:15 
Дискусія з питань енергетичної політики15:00 – 19:30  

Де?  Готель «Київ», вул. Грушевського, 26/1, м. Київ 
Учасники: Володимир Демчишин, Міністр енергетики і вугільної промисловості 

Ян Томбінський, Посол, Голова Представництва ЄС в Україні 
Олександр Домбровський, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки  
Януш Копач, Директор секретаріату Енергетичного співтовариства 
 

Модератор:  Дмитро Васильєв, заступник Генерального директора Центру енергетичних досліджень   

З питань акредитації ЗМІ, будь ласка, звертайтеся до: Олени Нікітіної, +38 044 230 2754 моб. +38 067 734 4170 
ел.пошта e.nikitina@inogate.org . Акредитація триває до 17:00 18 лютого. 
 

Ознайомитися з детальною програмою заходу можна за посиланням.  
Довідкова інформація: INOGATE – це програма ЄС, спрямована на підтримку міжнародної співпраці в енергетичній галузі між 

Європейським Союзом та країнами-партнерами (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 

Таджикистан, Туркменістан, Україна та Узбекистан).  В Україні INOGATE проводить низку дискусій з питань енергетичної політики 

на високому рівні. Дискусії надають можливість зацікавленим сторонам в уряді, парламенті, членам громадянського суспільства, 

донорам та міжнародним фінансовим інститутам проаналізувати переваги і проблеми реформування енергетичного ринку, а 

також сталої енергетичної політики, сприяючи цим узгодженню дій на благо громадян України. 

Більше інформації про проект на нашому веб-сайті: www.inogate.org  
 

            
 

  
 
 

Проект фінансує Європейський Союз 
Адреса Представництва Європейського 
Союзу в Україні: вул. Володимирська 101, 
01033 Київ, Україна 
Тел.:  +38 044 39 08 010 
Факс: +38 044 39 08 015 
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