
  
 
 

ПРОГРАМА  

онлайн-зустрічі робочої групи стейкхолдерів в межах  

першого компоненту Програми ЄБРР та GEF 

«Підтримка законодавчої та регуляторної бази для біоенергетичних 

ланцюжків в Україні» 

02 липня 2020 року 

10:00 -
10:15 

Вітальне слово. Представлення Програми 
ЄБРР та GEF «Україна: Сталі інновації у 
ланцюжку створення вартості в 
біоенергетиці та першого компоненту 
«Підтримка законодавчої та регуляторної 
бази для біоенергетичних ланцюжків в 
Україні» 

Кирило Томляк, 
менеджер Програми 
ЄБРР 

10:15 - 
10:30 

Towards Action Plan and Road Map for 
bioenergy development – and involvement of 
all relevant parties in this  

Jesper Karup Pedersen,  
Chief Project Manager 
COWI A/S, координатор 
першого компоненту 
Програми  

10:30 - 
10:50 

Пропозиції до розробки законодавчої та 
регуляторної бази для розвитку 
біоенергетики в Україні. 

Георгій Гелетуха, ГО 
«Агентство з 
відновлюваної 
енергетики», заступник 
координатора першого 
компоненту Програми 

10:50 - 
12:00 

Дискусія. Обговорення.  Представники 
стейкхолдерів (до 3 
хвилин кожному). 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Склад робочої групи стейкхолдерів 

Організація Представник 
Міністерство 
енергетики України 

Ярослав Сергійович Демченков, заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції 

Міністерство захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України 
(учасники для 2 
липня) 

Майстер Олена Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу впровадження мзв, ств та 
управління даним 
Шаповалова Олеся Ігорівна 
Головний спеціаліст відділу кліматичної політики та 
звітності 
Чуб Антон Сергійович 
Головний спеціаліст експертної групиформування 
державних програм та формування політики в сфері 
контролю озоноруйнівних речовин та моніторингу 
повітря 

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі 
та сільського 
господарства України 

Олександр Вячеславович Задорожний, заступник 
директора Директорату промислової політики та 
стимулювання розвитку регіонів – начальник головного 
управління галузей промисловості 
Олена Сергіївна Хомич, державний експерт 
експертної групи з питань стимулювання 
ресурсоефективності промисловості Директорату 
промислової 
політики та стимулювання розвитку регіонів 

Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 

Віктор Токаренко, заступник директора Департаменту 
систем життєзабезпечення та житлової політики  

Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження 
України 

Юрій Анатолійович Шафаренко, заступник Голови 
Держенергоефективності 
Інна Миколаївна Стрельцова, заступник начальника 
відділу альтернативних видів палива Департаменту 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива 

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та 
комунальних послуг 

Чуприна Олексій Віталійович, начальник управління 
генеруючих підприємств Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики; 
Михайловський Олександр Володимирович, 
начальник відділу альтернативної та відновлюваної 
електроенергетики управління генеруючих підприємств 



  
 

 
 

Департаменту із регулювання відносин у сфері 
енергетики;   
Шамрелюк Юлія Сергіївна, головний спеціаліст 
відділу супроводження розвитку та забезпечення 
функціонування ринку електричної енергії 
Департаменту енергоринку; 
Асельдєров Арсен Асельдер-Муратович, провідний 
спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення 
ринків електричної енергії Департаменту енергоринку. 

Державна екологічна 
інспекція України 

Станіслав Станіславович Соніч, головний спеціаліст 
відділу державного екологічного нагляду (контролю) 
на митній території 

АУ НЕК «Укренерго» Микита Володимирович Вишневський, Директор з 
ринкових операцій Дирекція ринкових операцій 
Жигалюк Олександр Васильович 
Костюковський Борис Анатолійович 
Борисов Микола Андрійович 

Український клуб 
аграрного бізнесу 

Алла Кравченко, Заступник генерального директора з 
міжнародних питань 

ВГО "Українська 
аграрна конфедерація" 

Павло Васильович Коваль, директор ВГО 
"Українська аграрна конфедерація" 

Інститут Промислової 
екології 

Олександр Ісакович Сігал, директор Інституту 
Промислової екології 

Група Компаній 
"Метрополія" 

Віктор Владиславович Куртєв, генеральний директор 
Групи Компаній "Метрополія" 
Володимир Зіновійович Петренко, комерційний 
директор Групи Компаній "Метрополія" 

Європейсько-
українське 
енергетичне агентство 

Олександра Гуменюк, директор Європейсько-
українського енергетичного агентства 

ГС «Глобал100РЕ 
Україна» 

Олександр Георгійович Домбровський, Голова 
Правління ГС «Глобал100РЕ Україна» 

Біоенергетична 
Асоціація України 

Володимир Яковлевич Майстришин, Голова 
Спостережної Ради Біоенергетичної Асоціації України 

ТОВ "Кліар Енерджі 
Груп" 

Сергій Дмитрович Савчук, виконавчий директор ТОВ 
"Кліар Енерджі Груп" 

 


