30 листопада 2022 року

Сесія 1. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Модератор: Владислав СОКОЛОВСЬКИЙ, керуючий партнер АО «Соколовський і Партнери»
10:00 Як газовий шантаж рф змінив
 Народний депутат України
11:30
конфігурацію світового енергоринку
 Представник Міністерства

Як Європа бореться з енергетичною
енергетики України
кризою: нова логістика поставок
 Представник державної компанії
енергоресурсів та роль України
 Ольга САВЧЕНКО, партнер ЮК
 Новий погляд на атомну енергетику
«Альтело»
 Функціонування української
 Михайло ТРЕТЬЯКОВ, керуючий
енергосистеми в умовах війни:
партнер АО AZONES
незворотні втрати та запас міцності




Максим ЮРКОВ, директор із
правових питань НЕК «Укренерго»
Кирило КОСТИРЯ, директор
юридичного напряму UDP
Renewables






11:3011:45

11:4513:15

Досвід експорту української
електроенергії в Європу
Перспективи розвитку нафторинку
України та Європи: початок роботи
санкцій щодо російської нафти та
можливий дефіцит палива, нова
логістика, біокомпоненти
Перспективи енергоефективного та
«зеленого» післявоєнного відновлення
України: необхідні законодавчі
ініціативи

ПЕРЕРВА












Сесія 2. ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ
Модератор: Ольга САВЧЕНКО, партнер ЮК «Альтело»
 Воєнні втрати відновлювальної
Народний депутат України
енергетики в Україні
Представник Міністерства

Загальна характеристика енергетичного
енергетики України
курсу України в контексті «зеленого»
Партнер ЮФ
переходу та європейських тенденцій
Партнер ЮФ
 Розрахунки в сфері відновлювальної
Артем СЕМЕНИШИН,
енергетики: стан та перспективи
виконавчий директор ГС
 Гарантії походження як новий механізм
«Асоціація сонячної енергетики
стимулювання виробництва енергії з
України»
ВДЕ: стан регулювання в Україні та
Георгій ГЕЛЕТУХА, голова
міжнародний досвід
правління ГС «Біоенергетична
 Купівля-продаж «зеленої» генерації на
асоціація України» д.т.н.
всіх сегментах ринку та перспективи
експорту
Андрій ПАВЛОВ, співвласник ГК
 Біогаз/біометан та водень як види ВДЕ,
«Океан»
що використовуються недостатньо: стан
Станіслав ІГНАТЬЄВ, директор
регулювання
Solargeneration, голова Ради УАВЕ
 Перспективи виробництва біометану в




13:1513:45
13:4514:00

14:0015:30

Україні
Перспективи
добудови
розпочатих
проектів у сфері ВДЕ
Сонячні електростанції: особливості
відновлення роботи після ракетного
удару

Спеціальна доповідь
Зберігання електроенергії: поточне регулювання та перспективи реалізації
ПЕРЕРВА







Сесія 3. ЕНЕРГОСПОРИ
Модератор: Партнер ЮФ
Олена КІБЕНКО, суддя
 Небаланси в сфері електроенергетики та
Касаційного господарського суду
інші енергоспори у практиці Верховного
у складі Верховного Суду
Суду
Партнер ЮФ
 Санкції в сфері надрокористування:
реалії оскарження
Людмила ЛІНЕВИЧ, головний
юрисконсульт ТОВ «ДТЕК
 Судове стягнення заборгованості в
ЕНЕРГО»
умовах воєнного стану на національному
та міжнародному рівнях
Максим ЛОЗОВИЦЬКИЙ,
 Небаланси. Відповідальність та судові
адвокат АО «Перший Радник»
перспективи
Представник бізнесу
 Захист прав за ПСО підприємствами
енергетичної галузі. Досвід ДТЕК Енерго
 Арбітражні перспективи у випадку
призупинення «зеленого» тарифу на
період воєнного стану
 Пошкодження об’єктів ВДЕ внаслідок
війни: перспективита шляхи компенсації

