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Дискусії з питань енергетичної політики направлені на вирішення питань
ринкових реформ та сталої енергетики
Київ – Програма INOGATE, яка фінансується ЄС, представляє низку заходів високого
рівня, присвячених питанням реформування енергетичного ринку та сталого
енергетичного розвитку. З листопада 2015 року до березня 2016 року буде проведено
максимум шість раундів дискусій з питань політики, які відкриють обговорення
ключових, актуальних для України, питань. Дискусії з питань політики будуть проходити
у форматі панельних дискусій і дадуть можливість важливим учасникам, в тому числі
уряду, організаціям громадянського суспільства, міжнародним фінансовим інститутам,
донорам, обмінятись поглядами на переваги, витрати та труднощі, пов’язані з
впровадженням реформ енергетичного ринку та політики сталого енергетичного
розвитку.
Перший раунд дискусій з питань енергетичної політики
Третього листопада о 15:00 відбудеться перший раунд дискусій з питань енергетичної
політики в готелі «Київ». Цей раунд об’єднає членів Парламенту, урядовців,
Представництво ЄС, Групу підтримки України Європейської комісії та провідних
європейських експертів з енергетичних питань, які разом з відповідними
зацікавленими сторонами обговорять конкретні заходи з енергоефективності, що має
прийняти Уряд впродовж наступних 12 місяців для задоволення потреб вразливих
споживачів.
Базуючись на елементах, запозичених із Круглого столу, який відбувся у Верховній Раді
15 червня 2015 року щодо способів підтримки вразливих споживачів за рахунок
підвищення енергоефективності, дискусія буде спрямована на надання рекомендацій,
які будуть прийняті урядом для вирішення проблем, що охоплюють:
 яким чином уряд може розкрити потенціал для застосування стимулів і пільг
для підвищення енергоефективності шляхом поліпшення нормативнорегуляторної бази та системи вимірювань;
 способи посилення асоціацій власників будинків, щоб допомогти їм знизити
споживання енергії в оселях або, навіть, у будівлях;
 яким чином програми інформаційних кампаній можуть сприяти підвищенню
обізнаності серед споживачів про необхідність контролю і управління
використання ними енергії;
 як муніципалітети можуть регулювати, контролювати та сприяти впровадженню
заходів з підвищення енергоефективності;
 яким чином фінансові організації можуть підтримувати впровадження
інвестицій в енергозбереження в умовах складної кредитоспроможності.

Заходи з підвищення енергоефективності передбачають різні дії, які вимагають
організованої роботи системи; як тільки вони застосовуються, вони починають
приносити переваги для кінцевих користувачів і для всієї країни. Найголовнішим
питанням є регуляторна роль національних установ.
Ви можете знайти більш детальну інформацію про цей захід за наступним посиланням:
http://www.inogate.org/activities/646?lang=en
Про Програму INOGATE
INOGATE - це програма, яка фінансується Європейським Союзом, та сприяє
міжнародній співпраці в енергетичній галузі між Європейським Союзом та Країнамипартнерами:
Вірменією, Азербайджаном, Білорусією, Грузією, Казахстаном,
Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном, Україною та
Узбекистаном. Діяльність програми направлена на підтримку європейських рамок
політики Бакинської Ініціативи, Платформи з енергетичної безпеки Східного
партнерства, Енергетичного співтовариства та Співробітництва задля розвитку
Центральної Азії.
Програма INOGATE працює у чотирьох основних напрямках: конвергенція енергетичних
ринків на основі принципів ЄС, підвищення енергетичної безпеки, підтримка сталого
енергетичного розвитку і залучення інвестицій в енергетичні проекти загального та
регіонального інтересу. Програма INOGATE є однією з найбільш тривалих програм ЄС,
яка працює з 1996 року.
Акредитація ЗМІ
Для підтвердження свої зацікавленості в участі у Форумі зацікавлені журналісти мають
надіслати лист на наступну адресу електронної пошти:
Експерт INOGATE зі зв'язків з громадськістю
Пані Олена Нікітіна
Адреса електронної пошти: e.nikitina@inogate.org
Тел.: +38 044 230 2754
Будь ласка, переконайтеся, що ви надіслали свою заявку та документи на акредитацію
на захід заздалегідь. Жодні представники преси не будуть допускатися на захід без
попередньої акредитації.

