
ПРОГРАМА
ПАРТНЕР

II КОНФЕРЕНЦІЯ 
З ЕНЕРГЕТИЧНОГО

ПРАВА



09:30 — 10:00 Реєстрація. Ранкова кава 

10:00 — 10:10 Відкриття конференції. Вітальні слова

Марина Гріцишина, Голова Комітету АПУ з питань енергетики, 
нафти та газу, членкиня Правління УВЕА, керівниця практики 
енергетики Sayenko Kharenko 

БЛОК 1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
10:10 — 11:30 СЕСІЯ 1. Ринок електричної енергії 
Модератор: Владислав Соколовський, керуючий партнер АК «Соколовський  
і Партнери»

Питання до розгляду:
— Два роки новому ринку електричної енергії та перспективи ринку.
— Маніпуляції на ринку електричної енергії та роль оператора ринку  

у їх виявленні та запобіганні. 
— Результати роботи ринку двосторонніх договорів.
— Інтеграція з ENTSOE. З ким будемо  дружити енергосистемами?
— Розвиток генеруючих потужностей та забезпечення безпеки електропостачання.
— Впровадження REMIT в Україні.
— RAB-регулювання: результати та висновки за перше півріччя.

Експерти:
Вікторія Дудченко, заступниця директора з правових питань ДП «Оператор ринку»
Максим Юрков, член правління НЕК «Укренерго»
Наталія Гутаревич, старша юристка Sayenko Kharenko
Олена Антонова, членкиня НКРЕКП, до якої задіяна ротація

11:30 — 11:50 Перерва  

11:50 — 13:10 СЕСІЯ 2. Відновлювана генерація 
Модератор: Артем Семенишин, виконавчий директор Асоціації 
сонячної енергетики України 

Питання до розгляду:
— Розвиток зеленої генерації без зеленого тарифу.
— Net metering. Чи є життя після зеленого тарифу?
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— Зелена генерація: поточний стан та виклики  
(заборгованість за відпущену е/е, судові позови, арбітражі).

— Відповідальність за небаланси.
— Перспективи законодавчого регулювання СНЕ в Україні та навіщо СНЕ нам 

взагалі?
— Контракти  на різницю.
— Які юридичні перепони для запровадження вітрових проєктів на морі.
— Правові шляхи ефективного впровадження систем акумулювання 

електроенергії.

Експерти:
Олександр Мартинюк, в.о. генерального директора Директорату 
електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії 
Міненерго
Андрій Конеченков, голова Правління Української вітроенергетичної асоціації 
(УВЕА)
Геннадій Іванов, заступник директора ДП «Гарантований покупець»
Вадим Уткін, менеджер з інновацій ДТЕК і керівник проєкту з будівництва 
системи накопичення енергії
Юлія Толчініна-Бурунська, директорка департаменту юридичного 
забезпечення та майнових відносин, корпоративна секретарка ПрАТ 
«Укргідроенерго»

13:10 — 13:30 Перерва 

БЛОК 2. ГАЗ + ВОДЕНЬ   
13:30 — 14:50 СЕСІЯ 3. Ринок природного газу  
     та водневі перспективи 

Модератор: Максим Сисоєв, партнер київського офісу 
Dentons

Питання до розгляду:
— Імпорт/експорт газу: особливості регулювання в Україні.
— Розвиток ринку природного газу, відміна ПСО в сегменті ринку для 

домогосподарств, становлення конкурентних умов ринку.
— Перехід до вимірювання газу в одиницях енергії. Законопроєкти.
— Виробництво водню.
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— Перспективи використання ГТС для транспортування відновлювальних 
газів, таких як водень і біометан.

— Біржова торгівля на короткостроковому ринку природного газу.

Експерти:
Микола Колісник,  в.о. генерального директора Директорату нафтогазового 
комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів 
Міненерго
Андрій Жупанин, народний депутат 
Олександр Рєпкін, президент Енергетичної асоціації «Українська воднева 
рада»
Ольга Мамедова, керівниця юридичного департаменту Energy Resources of 
Ukraine
Ольга Бєлькова, директорка з питань взаємодії з державними органами та 
міжнародними організаціями ТОВ «Оператор ГТС України»
Інна Щербина, заступниця голови біржового комітету Української 
енергетичної біржі

14:50 — 15:10 Перерва 

15:10 — 16:30 СЕСІЯ 4. Видобуток природного газу
Модератор: Ярослав Петров, партнер Asters

Питання до розгляду: 
— Сучасний підхід до надрокористування.
— Особливості реалізації власне видобутого газу.
— Енергетичний перехід. Виклики для нафтогазових компаній.
— Вплив пандемії на ринок видобутку. 

Експертів: 
Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр України
Роман Сторожев, президент Асоціації «Надрокористувачі України»
Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній 
України
Юлія Боржемська, менеджерка із регуляторної політики ДТЕК «Нафтогаз»

16:30 — 16:40 Заключне слово 
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