
 

 

Порядок денний 
13.00-14.00  

 Реєстрація, вітальна кава 

14.00-14.20  

 Вступне слово 

 

 Матс Лундін – Голова правління Європейсько-Українського енергетичного 

агентства, директор Celynx AG 

 

14.20-15.20  

 Пріоритетні дії та плани досягнення сталого розвитку ВДЕ та сфери ЕЕ 

до 2025 року: 

 

Модератор: Андрій Кузіч – Директор Farston Energy 

 

1. Основні пріоритети розвитку секторів відновлюваної енергетики та 

енергоефективності в 2025 році в Україні? 

2. Що потрібно зробити в майбутньому році для реалізації плану до 2025 

року? Перелік дій. І що буде (що буде робити ваша 

організація/установа), якщо цього не буде зроблено? 

3. Яка привабливість українського ринку зараз та як підвищити інтерес 

інвесторів до 2025 року? 

 

  Олексій Оржель, Міністр енергетики та захисту довкілля України (за 

згодою) 

 Альона Бабак,  Міністр з питань розвитку громад та територій України  

 Андрій Герус, Голова Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг Верховної Ради України  

 Янез Копач, директор Секретаріату енергетичного співтовариства 

 Йоханнес Баур, Представництво ЄС в Україні, керівник відділу 

програм допомоги «Економічне співробітництво, енергетика, 

інфраструктура та довкілля» 

 Торштейн Єнссен, член ЄУЕА, віце-президент з корпоративних 

фінансів, NBT AS  

 Філіп Лекебуш, член ЄУЕА, генеральний директор ДТЕК ВДЕ.  

 

15.20-15.50 Перерва на каву 

 



 

 

15.50-17.30 

 

Які очікування МФО, донорів, промислових компаній до дій українських 

політиків та європейських зацікавлених сторін: 

 

Модератори: 

 

Олена Рибак – Заступник Голови Ради ЄУЕА, Виконавчий директор iC 

consulenten 

Юрій Кубрушко – Член Ради ЄУЕА, Керуючий партнер IMEPOWER 

 

1. Чи співпадають ваші стратегічні плани з основними пріоритетами 

розвитку секторів відновлюваної енергетики та енергоефективності 

в 2025 році в Україні, які були представлені спікерами на першій панелі? 

2. Що треба зробити просто  зараз, аби втілити бачення про 2025 рік у 

реальність? Перелік дій. І що буде (що буде робити ваша організація / 

установа) якщо цього не буде зроблено? 

3. Яка привабливість українського ринку зараз та як підвищити інтерес 

інвесторів до 2025 року? 

 

  Володимир Кудрицький – перший заступник голови правління ПрАТ 

«НЕК «Укренерго»  

 Ольга Єрьоміна, асоційований директор, старший банкір, Energy 

EMEA, Група сталої інфраструктури, Європейський банк реконструкції 

та розвитку  

 Джейсон Пелмар - голова регіонального представництва Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC) в Україні, Білорусі та Молдові 

 Юлія Шевчук – головний радник з інвестицій NEFCO 

 Джордж Крістодореску - Директор сектору енергоефективності GIZ 

Україна 

 Сергій Поровський – Експерт з питань фінансування 

енергоефективності та проектів UNIDO/GEF проект " Впровадження 

стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України" 

  

Модерована дискусія  

Олександра Гуменюк – Директор ЄУЕА підсумки Стратегічної сесії. 
 

 

18.00-22.00 Урочистий святковий фуршет, 8 поверх, Restaurant Terracotta  
 

 


