
 

Партнери: 

 

 

Круглий стіл 

 

“ Інвестиційна привабливість балансування ВДЕ в Україні ” 
23 липня 2019 року, 14.00-17.00 

 

Готель Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, вулиця Велика Васильківська, 55, 18-поверх, Київ 

 

Порядок денний 

 

Модератор - Ліля Сурженко, Партнер юридичної практики IMEPOWER 

 

13.00-14.00 Реєстрація, вітальна кава 
 

14.00-14.15  Вступне слово, привітання. 

 

 

Лена Рибак, заступник голови 

правління ЄУЕА, керуючий директор 

iC consulenten Україна 
 

Олександра Гуменюк, директор ЄУЕА 

14.15-14.45  Презентація Порядку проведення 

конкурсу на будівництво генеруючої 

потужності та  виконання заходів з 

управління попитом, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України  

 

 Роль стейкхолдерів у розвитку 

проектів ВДЕ та координації розвитку 

балансування ОЕС України 

 

Ольга Буславець, генеральний 

директор Директорату енергетичних 

ринків Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України 

 

 

 

Костянтин Гура, радник Голови 

Держенергоефективності з питань 

міжнародного співробітництва 

14.45-16.10 

 

 Подальший розвиток «зеленого 

вугільного парадоксу». 

 Перші результати цінових 

індикаторів послуг балансування 

після впровадження ринку 

електроенергії. 

 

Максим Зорін, начальник 

департаменту розвитку системи 

передачі ДП НЕК “Укренерго” 

 



 

Партнери: 

 

 

 

 

 

 

 

 Прямий досвід Ovid Wind як 

виробника енергії вітру, що бере 

участь у новому ринку. 

 

 Технологічні аспекти балансування: 

Моделювання сценаріїв розвитку ВДЕ 

в Україні; Порівняння інвестиційної 

привабливості різних технологій 

балансування; Релевантний досвід 

інших країн. 

 

 Законодавчі механізми 

підтримки  інвестицій у балансуючі 

потужності: ринкові механізми та їх 

обмеження; державна підтримка 

послуг з розвитку нової потужності чи 

з управління попитом; державна 

підтримка реконструкції 

ТЕЦ; створення груп з балансування. 

Лоїк Лермінью, представник компанії 

Guris (Ovid Wind в Одеській області) 

 

 

Ігор Петрик - Директор з розвитку 

бізнесу Wärtsilä Energy Business у 

Східній Європі 

 

 

 

 

Олег Загнітко, к.ю.н., адвокат, 

Партнер, співголова практики 

банківського та фінансового права 

Міжнародної юридичної фірми 

Integrites 

16.10-17.00  Жива дискусія 

 

 

 Висновки 

Модератор - Ліля Сурженко, Партнер 

юридичної практики IMEPOWER 
 

Директор ЄУЕА - Олександра 

Гуменюк 

    

Інформаційна довідка: 
 

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) – це незалежна неприбуткова організація, 

створена в 2009 році, відкрита для всіх учасників ринку енергоефективності та відновлюваної 

енергетики України, які мають на меті конструктивно співпрацювати з компаніями-однодумцями. 

Разом, ми прагнемо зробити свій внесок в прозорий розвиток цих ринків, шляхом сприяння 

справедливому та сталому розвитку бізнесу, підвищенню інформованості громадськості про питання 

енергетики, а також шляхом впливу на енергетичну політику уряду. 

 

Серед членів ЄУЕА: Acciona, Avenston, Celynx AG, CES, D2Consult, DTEK, 

EMSOLT, Eurocape, GOLAW, Guris, Greenworx, iC consulenten, IMEPOWER, 

Indian Solar, Khmelnytsky Bio Power Plant, NBT AS, Scatec Solar, Schletter Group, 

Sinnalba, Smart Energy, Ukraine Power Resources, Ukrwindinvestments 

 


