
 

09:30–10:00 РЕЄСТРАЦІЯ. РАНКОВА КАВА 
СЕСІЯ 1. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

Модератор: Дмитро ФЕДОРУК, партнер ЮФ Redcliffe Partners 

10:00–12:00 

• Максим НЕМЧИНОВ, заступник 
міністра енергетики України 

• Людмила БУЙМІСТЕР, народний 
депутат України 

• Максим СИСОЄВ, партнер  
МЮФ Dentons 
Юрій КАЦЕР, директор відділу 
юридичного консультування 
KPMG Law Ukraine 

• Михайло ТРЕТЬЯКОВ, начальник 
управління правового 
забезпечення ГК «СОКАР Україна» 

• Артем ПЕТРЕНКО, виконавчий 
директор Асоціації газовидобувних 
компаній України 

• Артем СЕМЕНИШИН, виконавчий 
директор ГС «Асоціація сонячної 
енергетики України» 
 

• Майбутнє зеленої енергетики в Україні: 
як розвивається діалог бізнесу та 
держави 

• Корпоративні перетворення в 
державному енергосекторі — наслідки 
для ринку 

• Атомна й теплова генерація: Quo 
Vadis? 

• Ринок нафтопродуктів: наслідки 
торгової війни з Білоруссю 

• Перспективи України як транспортера 
газу 

• Юридичні механізми розвитку 
нафтогазовидобутку 

• Перспективи правового регулювання 
виробництва водню 
 
 
 

12:00–12:30 КАВА-БРЕЙК 

СЕСІЯ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
Модератор: Владислав СОКОЛОВСЬКИЙ, керуючий партнер АК «Соколовський і Партнери» 

12:30–14:15 

• Анжеліка КОНОПЛЯНКО, заступник 
голови Антимонопольного комітету 
України — державний 
уповноважений  

• Максим ЮРКОВ, член правління 
НЕК «Укренерго»  

• Іван БОНДАРЧУК, радник, керівник 
практики енергетики та природних 
ресурсів Юридичної групи LCF 

• Олександр ПІКАЛОВ, менеджер 
дирекції з правового забезпечення 
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» 

• Андрій ДВОРНІКОВ, адвокат  
АО «Перший радник» 

• Іван ПЛАЧКОВ, голова 
Всеукраїнської енергетичної 
асамблеї 

• Андрій КОНЕЧЕНКОВ, голова 
правління Української 
вітроенергетичної асоціації  

• Конкуренція на ринку електроенергії — 
позиції АМКУ 

• Відшкодування за небаланси 
• Застосування законодавства ЄС у сфері 

конкуренції та державної допомоги на 
ринку електричної енергії 

• Екологічні перевірки на об’єктах 
теплової генерації — «війна світів» 

• Захист інтересів підприємства у спорах із 
Державною екологічною інспекцією 

• Експорт-імпорт електроенергії 2021/22 
• Нові механізми підтримки розвитку 

відновлюваної енергетики в Україні 
 



14:15–15:00 ОБІД 
СЕСІЯ 3. ЕНЕРГОСПОРИ 

Модератор: Ольга САВЧЕНКО, партнер ЮК «Альтело» 

15:00–16:30 

• Олексій СЛУЧ, суддя Касаційного 
господарського суду у складі 
Верховного Суду  

• Іван  ПРОДАНИК, партнер АО LES 
• Сергій КРАВЧИК, начальник відділу 

з правового захисту департаменту з 
правового забезпечення  
ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» 

• Євген ДРЯХЛОВ, адвокат 
департаменту претензійно-
позовної роботи дирекції з 
правового забезпечення ТОВ «ДТЕК 
ЕНЕРГО» 
 

• Спори у сфері енергетики: практика 
Верховного Суду 

• Актуальні аспекти врегулювання спорів 
з енергопостачальними компаніями 

• Особливості притягнення споживачів 
до відповідальності після 
впровадження нового ринку 
електричної енергії 

• НКРЕКП – помічник-регулятор чи 
лиходій-контролер? Практика 
оскарження рішень 

• Інвестиційні арбітражі в енергетиці: до 
чого готуватись Україні 
 

16:30–17:30 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 
 


