
UKR IEE PROJECT 
"INTRODUCTION OF ENERGY 
MANAGEMENT SYSTEM 
STANDARD IN UKRAINIAN 
INDUSTRY" 

ПЛАТИНОВІ ПАРТНЕРИ ЗОЛОТІ ПАРТНЕРИ ПАРТНЕРИ

ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ КРИЗИ:  
ЧИ АКТУАЛЬНА "ЗЕЛЕНА" 

УГОДА ДЛЯ УКРАЇНИ?

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

17 вересня 2020
09.00-17.30 

11-й Європейсько-Український

Енергетичний День

ОНЛАЙН



Матс Лундін, 
Голова Ради ЄУЕА

Янеш Копач,
директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства

Ігор Корховий,
заступник Міністра розвитку 
громад та територій України 
з питань європейської 
інтеграції

Матті Маасікас, 
Голова делегації ЄС в Україні

Жан-Ерік де Загон, 
Голова Постійного Представництва
ЄІБ в Україні

Ольга Буславець,
т.в.о. Міністра енергетики 
України

Джордж Крістодореску, 
координатор сектору 
енергоефективності, директор 
проекту «Реформи енергоефективності 
в Україні», що реалізується Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Леся Василенко, 
Народний депутат України, 
Співголова Міжфракційного 
об’єднання «Енергетика та 
довкілля»

МОДЕРАТОР / СПІКЕР

СПІКЕРИ

•  Які найближчі цілі та стратегічні плани 

•  Отримані уроки під час енергетичної кризи

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ №1 «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА В 
РАМКАХ «ЗЕЛЕНОЇ» УГОДИ ЄС»

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО9:00
9.00

9:00
11.00

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ №1

ПЕРЕРВА11.00
11.30



Сергій Поровський, 
Старший експерт з питань фінансування та політики в галузі енергоефективності, 
проект UNIDO / GEF UKR IEE “Впровадження стандарту системи 
енергоменеджменту в українській промисловості”, ЮНІДО

Юлія Головатюк-
Унгуряну, 
Директор 
Державного фонду 
енергоефективності 
України

Костянтин Гура, 
т.в.о. Голови Державного 
агентства з енергоефективності 
та енергозбереження України

Лііза Андерсон, 
Старший співробітник відділу 
фінансування  енергетики та 
енергоефективності, Finance 
in Motion GmbH

Оксана Кисіль, 
координатор проекту 
“Угода мерів”

Олексій Рябчин, 
Народний депутат України 8 
скликання, радник Міністра захисту 
довкілля, радник Віце-прем’єр-
міністра з євроінтеграції

Іма Хренова 
Шимкіна, 
заступник директора проекту 
«Реформа енергоефективності 
в Україні», Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Олександра 
Гуменюк, 
директор ЄУЕА

МОДЕРАТОР / СПІКЕР

СПІКЕРИ

•  EE в промисловості: поточні проекти / фінансування / проблеми

•  EE у житловому секторі 

•  ЕЕ у муніципалітетах

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ №2 «ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 
ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ»

ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ФОТОКОНКУРСУ ЄУЕА 

11.30
13.00

13.00

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ №2



ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ №3

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ №3 «ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ВИКОНАННЯ 
МЕМОРАНДУМУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ»

14.00
15.30

•  Уроки медіації, наступні кроки

•  Можливості інвестування у ВДЕ (балансування, прогнозування)

•  Прогнозування щодо відновлення після кризи

Юрій Кубрушко, 
член Ради ЄУЕА, керуючий партнер IMEPOWER

Дірк Бушле, 
заступник директора 
Секретаріату енергетичного 
співтовариства

Олександр Мартинюк, 
в.о. Генерального директора 
Директорату електроенергетичного 
комплексу та розвитку ринку 
електричної енергії Міністерства 
енергетики України

Віталій Зайченко, 
Директор з управління ОЕС України, 
головний диспетчер 
ПрАТ «НЕК «Укренерго»

Костянтин 
Петриковець, 
директор 
ДП «Гарантований покупець»

Ольга Єрьоміна, 
Асоційований Директор, 
Старший Банкір Департаменту 
Енергетика ЕМЕА, Група Сталої 
Інфраструктури , ЄБРР в Україні

Магнус Йохансен, 
Віце-президент з розвитку
бізнесу NBT

Māris Kuņickis, 
Генеральний директор 
DTEK Renewables

МОДЕРАТОР / СПІКЕР

СПІКЕРИ

ПЕРЕРВА15.30
16.00



ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ №4

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ №4 “ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ ДЛЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» УГОДИ 

16.00
17.30

•  Основні драйвери, огляд стану ринку та “Зелена” Угода в досягненні цілей

•  Ключові виклики та можливості в регіоні

•  Де знаходяться прогалини та сфери покращення

Брайан Боннер, 
Головний редактор Kyiv Post

Вінсент Дуйнхауер, 
Представник ЄБРР, 
Енергоефективність та зміна 
клімату (E2C2), AD, Lead

Катерина Стасюк, 
Провідний Менеджер, 
Фонд  Східноєвропейського 
партнерства з 
енергоефективності та 
довкілля (Е5Р)

Олаф Зимелка, 
директор KfW Східної Європи, 
Кавказу та Центральної Азії та 
голова правління Green For 
Growth Fund

Деян Остоїч, 
провідний спеціаліст з 
енергетики Світового банку

Сергій Махін, 
VR Capital Group, 
Менеджер портфоліо

Наталія Кацер-
Бучковська,
Народний депутат України 8 
скликання, співзасновниця та 
керівник Українського Фонду 
Сталого Розвитку

МОДЕРАТОР / СПІКЕР

СПІКЕРИ

Сергій Поровський, 
Старший експерт з питань 
фінансування та політики в галузі 
енергоефективності, проект UNIDO / 
GEF UKR IEE “Впровадження стандарту 
системи енергоменеджменту в 
українській промисловості”, ЮНІДО
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Про ЄУЕА

ЄУЕА – це незалежна неприбуткова організація, відкрита для 
всіх учасників ринку енергоефективності (ЕЕ) та відновлюва-
ної енергетики (ВДЕ) 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, підви-
щенню інформованості громадськості про питання енергетики, 
а також шляхом впливу на енергетичну політику уряду.

Засноване у 2009 році, ЄУЕА стало ефективною платформою 
для реалізації масивного потенціалу енергозбереження та від-
новлюваної енергетики, шляхом співпраці з діловою спільнотою 
України, державними органами влади та з іншими ключовими 
гравцями ринку.

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) об’єднує 
відомих міжнародних та національних українських інвесторів із 
загальним обсягом інвестицій понад 3,5 млрд. Євро у відновлю-
вану енергетику в Україні для будівництва понад 2,7 ГВт елек-
тростанцій з відновлюваних джерел, використовуючи сонце, 
вітер та біомасу. ЄУЕА є всебічним інформаційним каналом про 
важливі події в секторах енергоефективності та відновлюва-
ної енергетики за допомогою прес-конференцій, прес-ланчів, 
висновків експертів / інтерв’ю, публікації позиційних матеріалів 
та регулярно оновлюваних ньюзлетерів для членів ЄУЕА.

ЄВРОПЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДЕНЬ 

ЄУЕА організовує Європейсько-український енергетичний день 
з 2010 року. Це стало визнаним щорічним заходом, який охо-
плює постійно актуальні питання та має на меті надати практич-
ний внесок у розвиток енергетичної ефективності та відновлю-
ваної енергетики в Україні. 

КОНФЕРЕНЦІЇ / КРУГЛІ СТОЛИ. 
Намагаючись активізувати заблоковані або невідомі бізнес-ні-
ші, що може принести позитивний економічний та інвестицій-
ний ефект у «зеленому» енергетичному векторі, ЄУЕА готує 
дослідження та влаштовує круглі столи, запрошуючи найбільш 
релевантних спікерів, зацікавлених сторін для обговорення 
економічного та соціального впливу, банківської спроможно-
сті, перешкод та адаптування дорожньої карти для досягнення 
мети.

ВІДПОВІДНИЙ ДОСВІД

МЕДІАЦІЯ. 
Оскільки переговори між галуззю відновлюваної енергетики та 
Урядом України щодо стабілізації сектору були неефективними, 
у грудні 2019 року ЄУЕА та інші галузеві асоціації звернулись до 
Секретаріату Енергетичного співтовариства з проханням розпо-
чати процес посередництва. Тож протягом семи місяців посе-
редництво продовжувалось і було розроблено обсяг комплек-
сних політичних рішень, які можуть стабілізувати відновлювану 
енергетику та весь енергетичний сектор. У червні 2020 року Ме-
морандум про взаєморозуміння було підписано Прем’єр-міні-
стром України, Міністром енергетики, Державним регулятором, 
Європейсько-українським енергетичним агентством та Україн-
ською асоціацією вітроенергетики. ЄУЕА продовжує моніторити 
імплементацію Меморандуму про взаєморозуміння.

ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ. 
Ми інформуємо членів ЄУЕА (40 компаній) та підписників ЄУЕА 
(близько 7000 професіоналів в енергетичному секторі з України 
та інших країн) з новинами, оновленнями ринку, українським за-
конодавством та нормативно-правовою базою, енергетичними 
реформами, зобов’язаннями України за міжнародними угодами, 
статистикою відновлюваних джерел енергії та енергоефектив-
ності, ми тісно спілкуємось із засобами масової інформації, рес-
пектабельними періодичними онлайн-виданнями та телекана-
лами з національним мовленням. 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ. 
ЄУЕА бере активну участь у робочих групах під керівництвом 
ключових зацікавлених сторін в енергетичному секторі з питань 
регулювання енергетичної політики, підтримуючи активний по-
літичний діалог. В рамках цієї діяльності ЄУЕА готує аналітику, 
статистику та міжнародний досвід від членів ЄУЕА, які успішно 
впроваджують їх у свої проекти в різних місцях світу.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ

Травень 2019 - травень 2021
Smarter Finance for Families, 11 країн Європи, включаючи Україну, 
фінансується за програмою Horizon 2020 - Фінансова програма 
ЄС. Просування інноваційного фінансового інструменту “Зеле-
на” іпотека для мотивації громадян купувати стійкі будівлі.

Червень 2016 - листопад 2019
Посилення впливу громадянського суспільства на моніторинг 
та політичний діалог з питань реформи енергетики та суміжних 
секторів відповідно до імплементації Угоди про асоціацію, в 
Україні, що фінансується Європейським Союзом в рамках Ініціа-
тиви EU4Energy, Міжнародного фонду “Відродження”.

МІЖНАРОДНА УЧАСТЬ

З 2018 року Європейсько-українське енергетичне агентство 
бере активну участь у Форумі громадянського суспільства 
Східного партнерства як експертна та професійна організація 
в енергетичному секторі. Участь у платформі допомагає спілку-
ватися та обмінюватися досвідом та знаннями з організаціями, 
що входять до складу Форуму, 500 членів-організацій, з регіону 
Східного партнерства, до якого входять Україна, Молдова, Гру-
зія, Азербайджан, Вірменія та Білорусь. Міжнародне спілкування 
організацій громадянського суспільства є потужним інструмен-
том розповсюдження найкращих європейських практик у різних 
секторах, а також в галузі енергоефективності та інструментів, 
які спонукають громадян стати енергоефективними. Робота Фо-
руму громадянського суспільства Східного партнерства органі-
зована у форматі робочих груп, і всі організації розділені щодо 
професійної орієнтації та цілей. Організації спілкуються елек-
тронною поштою та на засіданнях робочих груп.

ЧЛЕНИ ЄУЕА:

Acciona, Beycelik-Elawan Renewable Energy LLС, Celynx AG, Craft 
Partners, CES, DTEK, EDS Engineering, EMSOLT, Electrum, Eurocape, 
GOLAW, Guris, Green Genious, GS E&C, Helios Strategia Polska, 
Huawei, iC consulenten, IMEPOWER, Indian Solar, Irshanska SES, 
Khmelnytsky Bio Power Plant, NBT AS, Meganom, Met Energy, Scatec 
Solar, Schneider Electric Ukraine, Smart Energy, Sungrow, Terra Solar, 
Thermosystems, TIC Energia, Total Eren, Ukraine Power Resources, 
Ukrwindinvestments, Voltage Group, Volten, Elementum Energy, 
West Solar, YEO  Electrical & Automation.


