
 

09:30–

10:00 

Реєстрація учасників. Ранкова кава 

1. ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ 

«БОЛЬОВІ ТОЧКИ» РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

Модератор: Армен ХАЧАТУРЯН, старший партнер Asters 

10:00–

11:30 
 Олександр МАРТИНЮК, в.о. 

гендиректора Директорату 

електроенергетичного комплексу та 

розвитку ринку електричної енергії 

Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України 

 Андрій ЖУПАНИН, голова 

підкомітету з питань газової, 

газотранспортної галузі та політики 

газопостачання Комітету Верховної 

Ради України з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг 

 Марія НІЖНІК, експерт, експерший 

заступник голови Антимонопольного 

комітету України  

 Максим СИСОЄВ, партнер 

МЮФ Dentons 

 Ярослав ЧЕКЕР, радник, керівник 

практики енергетики та природних 

ресурсів АО Arzinger 
 Максим ЮРКОВ, член правління 

НЕК «Укренерго» 

 Олексій ЗАХАРЧУК, директор із 

регуляторних та правових питань 
DTEK 

 

 Стабілізація ситуації в енергетичній 

сфері — варіанти вирішення проблем 

 Правові механізми збалансування 

інтересів учасників ринку 

 Ринок електроенергії через призму 

конкуренційного законодавства 

 Чи є в української енергетики 

екомайбутнє? 

 Конституційне подання по «зеленому» 

тарифу: найбільший виклик для галузі 

ВДЕ 

 Досвід перших «зелених» аукціонів 

 На шляху до ENTSO-E — прикладна 

євроінтеграція 

11:30–

12:00 

КАВА-БРЕЙК 

2. ВІДВЕРТА РОЗМОВА 

НАФТОВИЙ ТА ГАЗОВИЙ РИНКИ УКРАЇНИ 

Модератор: Юрій КАЦЕР, директор, керівник відділу юридичного консультування KPMG Law Ukraine 

12:00–

13:30 

 

 

 

 

 Микола КОЛІСНИК, в.о. 

Генерального Директора 

Директорату нафтогазового 

комплексу та розвитку ринків 

нафти, природного газу та 

нафтопродуктів Міністерства 

енергетики та вугільної 

промисловості України 

 Роман САРАМАГА, заступник 

голови Державної служби геології 

та надр України 

 Тетяна КУЛІШОВА, директор 

департаменту досліджень і 

 Законодавчі ініціативи для збільшення 

газовидобутку 

 Стратегічні напрями розвитку нафто- і 

газовидобування. Нюанси УРП 

 Ринок нафтопродуктів: оцінка АМКУ 

 Особливості інвестування в 

інфраструктурні нафтогазові проєкти в 

Україні 

 Важковидобувні вуглеводні як шлях 

реалізації ресурсно-запасного потенціалу 

України  
 Перспективи розвитку водневих 

технологій в Україні 



розслідувань ринків паливно-

енергетичного комплексу та 

житлово-комунального 

господарства АМКУ 

 Марина ГРІЦИШИНА, радник 
Sayenko Kharenko 

 Юлія БОРЖЕМСЬКА, менеджер 

із регуляторної політики 
ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» 

 Михайло ТРЕТЬЯКОВ, керівник 

управління правового забезпечення 

ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖИ 

УКРАЇНА» 

 Артем ПЕТРЕНКО, виконавчий 

директор Асоціації газовидобувних 

компаній України 

 Конкуренція на газовому ринку та його 

відкриття для споживачів 

 Проблемні питання та перспективи 

розвитку ринку нафтопродуктів України 

 

13:30–

14:30 

ОБІД 

14:30–

15:00 

МАЙСТЕР-КЛАС  

Віталій КУЛИНИЧ, старший юрист Asters 

Смарт-контракти в енергетичній галузі 

15:00–

15:15 

ПЕРЕРВА 

3. ДИСКУСІЯ 

ДЕРЖАВА VS ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА 

Модератор: Павло БЄЛОУСОВ, партнер, керівник практик міжнародного арбітражу та транскордонних 

судових процесів ЮФ Aequo 

15:15–

17:15 
 Людмила БУЙМІСТЕР, голова 

підкомітету з питань розвитку 

конкуренції та рівних умов для бізнесу 

Комітету Верховної Ради України з 

питань економічного розвитку 

 Іван ПРОДАНИК, партнер 

Адвокатського об’єднання «LES – 

Правова та економічна безпека» 

 Андрій ОЛЕНЮК, партнер  

EVERLEGAL 

 Марта ГАЛАБАЛА, старший юрист 

Asters 

 Артем СЕМЕНИШИН, виконавчий 

директор ГС «Асоціація сонячної 

енергетики України» 

 Лоік ЛЕРМІНЬЙО, Country 

Representative, Ukraine, Guris 

 Андрій КОНЕЧЕНКОВ, голова 

правління Української 

вітроенергетичної асоціації 

 Перегляд політики держави щодо 

«зеленого» тарифу — компроміс 

можливий? Які положення Меморандуму 

не влаштовують учасників ринку 

 Майбутнє регулювання альтернативної 

енергетики в Україні 

 Спеціалізовані знання в екологічній сфері, 

як засіб захисту підприємств «зеленої» 

енергетики 

 Шляхи захисту інтересів інвесторів у 

відновлювану енергетику щодо 

ретроспективних змін 

 Чи йде українське законодавство в сфері 

регулювання альтернативної енергетики в 

ногу з часом і вимогами та практиками 

Європейського союзу? 

 Стан та правові перспективи розвитку 

сонячної енергетики в Україні 

 Вітроенергетичний сектор України в 

умовах законодавчих обмежень і пандемії 

COVID-19 

 

17:15–

18:00 

КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

 


