Протокол
першого відкритого засідання постійно діючого семінару енергетиків та
споживачів електричної енергії для розгляду стану роботи ринку
електричної енергії, вирішенню питань функціонування енергетичних
підприємств та споживачів електричної енергії, впровадженню новітніх
форм діяльності та технологій в електроенергетичній системі, актуалізації
стратегічних напрямів співпраці – Об’єднаної Ради Енергетичних Експертів
(ОРЕЕ)

м. Київ

18 січня 2017 року

Відкрив засідання від організаторів Семінару Президент ГО Асоціація «СІГРЕУкраїна» О.Светелік, який поінформував учасників про цілі та задачі Семінару,
відповідно до Меморандуму та про Порядок денний (Додаток 1).
Далі, згідно із Порядком денним, Домбровський О.Г. –народний депутат України,
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з ядерної енергії та
ядерної безпеки, як Головуючий, провів засіданні круглого столу з питань
створення нового енергетичного ринку, на якому виступили із доповідями:
1. В.Геєць - Стратегічний погляд на розвиток енергетики України крізь
призму глобальних тенденцій та прогнозів;
2. А.Перевертаєв - Нормативно-правове регулювання ПЕК України.
Новий проект Закону про ринок електричної енергії України;
3. Рогульський Кшиштоф - Світовий досвід практичного впровадження
нових моделей енергоринку;
4. В.Євдокімов - Стан підготовки заходів з впровадження нової моделі
ринку електричної енергії;
5. Г.Іванов, І.Блінов – Економіко-математична модель енергоринку.
Граничні умови стійкого її функціонування та розвитку;
6.

С.Тітенко – Першочергові кроки – новітня роль споживача;

7. О.Рогозин - Ключові питання процесу впровадження нового ринку
електричної енергії .
Обговорення доповідей показало:

- важливість питань створення та функціонування нового енергоринку не тільки
для генеруючих та енергорозподільчих компаній, а і для споживачів, включаючи
металургійні, хімічні підприємства, транспорт населення;
- розвиток інформаційних технологій дає нові революційні можливості для
управління енергоспоживанням, що змушує переглянути місце і роль сучасних
систем
накопичення
електроенергії,
побудованих
на
принципах
гідроакумулювання, суперконденсаторах та інше.
У другій частині семінару під спільним головуванням учасників ОРЕЕ: ГО
Асоціація «СІГРЕ-Україна», ГС «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», ВГО
«Асоціація «Укргідроенерго», ВГО «Енергетична Асоціація України»,
«Українська спілка промисловців та підприємців» відбулося обговорення
організаційних та практичних питань подальшої роботи.
Після обговорення вирішили:
1.
Підтвердити важливість створення Об’єднаної Ради Енергетичних
Експертів (ОРЕЕ) - постійно діючого семінару енергетиків та споживачів
електричної енергії для розгляду стану роботи ринку електричної енергії,
вирішенню питань функціонування енергетичних підприємств та споживачів
електричної енергії, впровадженню новітніх форм діяльності та технологій в
електроенергетичній системі, актуалізації стратегічних напрямів співпраці.
2.
Підкреслити важливість постійного інформування експертного
середовища та громадськості щодо актуальних питань створення нового ринку
електричної енергії.
3.
Щомісячно розглядати стан впровадження нової моделі ринку
електричної енергії.
4.
Затвердити склад Адміністративної Ради ОРЕЕ, до компетенції якої
віднести координацію та проведення щомісячних засідань ОРЕЕ (додаток 2).
Обрати головуючим Адміністративної Ради ОРЕЕ Светеліка О.Д.
5.
Затвердити склад Експертної Ради, до компетенції якої віднести
підготовку та винесення на розгляд ОРЕЕ тематичних круглих столів (додаток 3).
Доручити Бондаренку Ю.М. провести організаційне засідання Експертної Ради, на
якому обрати Головуючого.
6.
Прийняти за основу тематику круглих столів (додаток 4). Доручити
Експертній Раді вносити зміни до тематики із затвердженням змін на засіданнях
ОРЕЕ.

7.
Призначити наступне засідання ОРЕЕ на 22 лютого 2017 року. Тема
засідання «Основні положення проекту Енергетичної Стратегії України до 2035
року (Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність). Механізми її
практичної реалізації». Організатор Котко В.Г. за участю Експертної Ради ОРЕЕ.
8.
Взяти до відома, що учасники Меморандуму, які визначені
відповідальними за проведення конкретних круглих столів, беруть на себе
організаційні та фінансові витрати на їх проведення.
9.
Підтримати пропозиції ВГО «Енергетична Асоціація України»
(В.Котко) щодо підготовки спільного звернення до Кабінету Міністрів України
щодо необхідності створення групи високого рівня на чолі з віце-прем’єром
України для впровадження нової моделі енергоринку. Звернення готує та
погоджує зі всіма членами ОРЕЕ ВГО «Енергетична Асоціація України»
10.
Всі матеріали першого засідання розмістити у режимі вільного
доступу на сайті організатора ГО Асоціація «СІГРЕ-Україна».
Головуючий
Адміністративної Ради ОРЕЕ

Светелік О.Д.

Додаток 1 до Протоколу засідання Об’єднаної
Ради Енергетичних Експертів (ОРЕЕ) від 18 січня
2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Першого засідання постійно діючого семінару енергетиків та споживачів
електричної енергії для розгляду стану роботи ринку електричної енергії,
вирішенню питань функціонування енергетичних підприємств та споживачів
електричної енергії, впровадженню новітніх форм діяльності та технологій в
електроенергетичній системі, актуалізації стратегічних напрямів співпраці –
Об’єднаної Ради Енергетичних Експертів (ОРЕЕ)

м. Київ

18 січня 2017 року

І. 9.00 - Відкриття засідання - учасники ОРЕЕ: ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»
(О.Светелік), ГС «Всеукраїнська Енергетична Асамблея» (І.Плачков), ВГО
«Асоціація «Укргідроенерго» (С.Поташник), ВГО «Енергетична Асоціація
України» (В.Котко), «Українська спілка промисловців та підприємців» (А.Кінах).

ІІ. 9.10 - Засідання круглого столу з питань створення нового енергетичного
ринку

Головуючий: ДОМБРОВСЬКИЙ Олександр Георгійович.

Доповідачі:

1. В.Геєць – «Стратегічний погляд на розвиток енергетики України крізь
призму глобальних тенденцій та прогнозів» (до 15 хв.);
2. А.Перевертаєв – «Нормативно-правове регулювання ПЕК України.
Новий проект Закону про ринок електричної енергії України» (до 15 хв.);
3. В.Євдокімов – «Стан підготовки заходів по впровадженню нової
моделі ринку електричної енергії» (до 15 хв.);
4. Г.Іванов, І.Блінов – «Економіко-математична модель енергоринку.
Граничні умови стійкого її функціонування та розвитку» (до 15 хв.);
5.

С.Тітенко– «Першочергові кроки – новітня роль споживача» (до 10

хв.);
6. О.Рогозин – «Ключові питання процесу впровадження нового ринку
електричної енергії» (до 10 хв.).
Обговорення питання – учасники круглого столу (до 25 хв.)

ІІІ. 10.45 - Кава-брейк.

ІV. 11.00 - Визначення складу Адміністративної Ради постійно діючого
семінару.

V. 11.10 - Визначення складу Експертної Ради постійно діючого семінару.

VI. 11.20 - Розгляд тематики круглих столів на 2017 рік.

VII. 11.30 - Прийняття рішення засідання.

Додаток 2 до Протоколу засідання Об’єднаної
Ради Енергетичних Експертів (ОРЕЕ) від 18
січня 2017 року

м. Київ

18 січня 2017р.

Склад Адміністративної Ради ОРЕЕ

Кінах А. К., Калмиков Ю.М.
Конеченков А.Є., Ляха І.О.
Котко В.Г., Кияшко Ю.М.
Плачков І.В., Барзилов Ю.М.
Поташник С.І., Карамушка О.М.
Светелік О.Д., Зенюк О.Ю.

- ВГО «Українська спілка
промисловців та підприємців»
- ГС «Українська
вітроенергетична асоціація»
- ВГО «Енергетична Асоціація
України»
- ГС «Всеукраїнська Енергетична
Асамблея»
- ВГО «Асоціація
«Укргідроенерго»
- Український
національний комітет CIGRE

Додаток 3 до Протоколу засідання Об’єднаної
Ради Енергетичних Експертів (ОРЕЕ) від 18
січня 2017 року

м. Київ

18 січня 2017р.

Склад Експертної Ради ОРЕЕ

Бондаренко Ю.М., Кириленко О.В.
Жабский Ю.В., Сергиенко А.В.
Рогозин О.Г., Голікова С.В.
Россовський В.Л., Осадчий С.Д.
Саква Ю.В., Бедін С.В.
Прохоров С.М., Новицький В.С.

- Український
національний комітет CIGRE»
- ГС «Українська
вітроенергетична асоціація»
- ВГО «Енергетична Асоціація
України»
- ВГО «Асоціація
«Укргідроенерго»
- ГС «Всеукраїнська
Енергетична Асамблея»
- ВГО «Українська спілка
промисловців та підприємців»

Додаток 4 до Протоколу засідання Об’єднаної
Ради Енергетичних Експертів (ОРЕЕ) від 18
січня 2017 року

Тематика Круглих столів на перше півріччя 2017 року
1.
Основні положення проекту Енергетичної Стратегії України до 2035
року (Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність). Механізми її
практичної реалізації.
Організатор ВГО «Енергетична Асоціація України»
2.
Робота Теплових електростанцій в новому енергоринку. Модернізація
ТЕС, спільне спалювання вугілля та біомаси. Вимоги директив ЕС та Паризької
Угоди.
Модернізація тепло забезпечення. Вимоги директив ЕС та світовий досвід
щодо ко та три генерації (спільне виробництво тепла та холоду). Дальній
транспорт тепла від ТЕС та АЕС.
Організатор ГС «Всеукраїнська Енергетична Асамблея»
3.
Модернізація АЕС. Вимоги до маневрених характеристик.
Можливість та умови подовження терміну експлуатації до 50 років та будівництва
нових енергоблоків.
Організатори Український ядерний
форум, Українське ядерне товариство
4.
Місце та робота нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в
енергосистемі.
Організатор ВГО «Асоціація «Укргідроенерго»
5.

“Зелена” генерация в національному енергобалансі. Світовий досвід.
Організатор ГС «Українська вітроенергетична асоціація»

6.
Наукові, економічні, технічні та фінансові рішення та механізми для
реалізації масштабних проектів з накопичення енергії у вигляді електричної,
теплової та гідроенергії, використання електромобілів, холодний синтез та ін.
Організатор ВГО «Українська спілка промисловців та підприємців»

