
Друга "Конференція інвесторів у ВДЕ та енергетичну інфраструктуру" 

RENPOWER UKRAINE 2019 

Програма конференції: 

08:45 – 09:30 Реєстрація учасників та ранкова кава 

09:30 – 11:00 Сесія 1: Перехід до реформи ринку електроенергії: плани на 2019 рік 
• Розвиток політики, стратегії та підходу уряду 
• Досягнення енергетичної незалежності - реалізація основної сили, що стоїть 
за розвитком енергетичного ринку України 
• Аналіз змін на енергетичних ринках за останні 12 місяців та очікуваний 
вплив на майбутній напрям політики 
• Впровадження світових тенденцій на енергетичному ринку України - 
розподілене виробництво, накопичення енергії, штучний інтелект і технологія 
блокчейн 
• Вплив та ефект нових прийнятих правил і кодексів на енергетичний ринок 
країни 
• Забезпечення кращої угоди для споживачів електроенергії через 
конкурентний оптовий та роздрібний ринок електроенергії 
• Вирішення ключового завдання - відокремлення виробництва від передачі 
та розподілу електроенергії 
• Ініціювання діалогу та ефективної системи відносин між учасниками ринку  
• Створення справді конкурентоспроможного сектора дистрибуції шляхом 
належної прозорості та підзвітності регіональних розподільчих компаній 
• Запитання/відповіді 
 

11:00 – 11:30 Перерва на каву та спілкування 

11:30 – 13:00 Сесія 2: Традиційна енергетика та відновлювана енергетика 
• Перехід до національних цілей щодо поновлюваних потужностей та 
енергоефективності 
• Сприяння передачі знань і технологій 
• Встановлення впровадження для вітроенергетики України 
• Чи може сонячна енергетика бути рішенням для ядерних відходів України? 
• Можливості Чорнобильської зони та перспективи перетворення її на один з 
найбільших в Європі сонячних парків 
• Необхідні стимули для перетворення та утримання проектів з біомаси / 
біогазу 
• Нормативні та ринкові заходи, необхідні для забезпечення інтеграції 
потужностей відновлюваної енергетики у мережу 
• Подальша підтримка та обсяг фінансування програм енергоефективності на 
національному та регіональному рівнях 
• Запитання/відповіді 
 

13:00 – 14:00 Перерва на ланч 

14:00 – 15:30 Сесія 3: Наступні законодавчі кроки для трансформації ринку електроенергії 
• Економіка та законодавча мотивація розвитку ринку енергоефективності 
• Останні зміни до законодавства, спрямовані на заохочення виробництва з 
поновлюваних джерел 
• Особлива увага до вітроенергетики в нових нормативних оновленнях - 
послаблення вимог до вітроенергетичних проектів 
• Впровадження твердої системи ринку електроенергії на конкурентній основі 
• Фактори, що забезпечують успішну конкуренцію у розвитку відновлюваних 
джерел енергії 
• Конкурентні механізми ціноутворення на електроенергію з відновлюваних 
джерел енергії 
• Прийняття нової методології розрахунку витрат на підключення 



• Запитання/відповіді 
 

15:30 – 16:00 Перерва на каву та спілкування 

16:00 – 17:30 Сесія 4: Фінансування та інвестування у відновлювану енергетику 
• Поправки до типової угоди про закупівлю електроенергії для збільшення 
інвестицій у відновлювану енергетику 
• Усунення адміністративних бар'єрів для проектів на весь період їх дії 
• Зменшення ризиків з метою залучення великих інвестицій та розблокування 
проектного фінансування 
• Створення засобів для підтримки механізмів структурованого фінансування 
• Як перехід від «зеленої» тарифної моделі до аукціону може вплинути на 
розвиток галузі? 
• Угоди про закупівлю електроенергії (PPA), укладені на умовах аукціону 
• Можливості для комерційних банків у "зеленій" банківській діяльності 
• Впровадження спеціальних механізмів фінансування на основі найкращих 
світових практик 
• Додавання обсягів та інтенсивності державним і місцевим програмам 
кредитування енергоефективності 
• Запитання/відповіді 
 

17:30 Закінчення конференції 

 


